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1 ಮುನ್ನು ಡಿ 
3 Policy  

ಈ ನೀತಿರ್ ಉದ್ದ ೀಶವು ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಗ್ರರ ಹಕನಗೆ ಯಾವುದೇ ಹರ್ಕಾಸಿನ ನಷರ ವನ್ನು  ಸರಿದೂಗಿಸುವ ವಯ ವಸಿ್ಥರ್ನ್ನು  

ಸಿಾಪಿಸುವುದಾಗಿದುದ , ನಷರ ವು ಬ್ಯ ಾಂಕನ ಸೇವೆರ್ಲಿ್ಲನ ಕರತೆಯಾಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ 

ವಯ ಕು ರ್ ಉಲಿಾಂಘನೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರರ್ವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಲೀಪ ಅಥವಾ ಕಮಷನ್ನಾಂದ ಗ್ರರ ಹಕರು 

ಅನ್ನಭವಿಸಬಹುದು, ಇಲಿ್ಲ  ಕರತೆಯು ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ನಾಂದಾರ್ಲ್ಲೀ ಅಥವಾ ಗ್ರರ ಹಕರಿಾಂದಾರ್ಲ್ಲೀ ಅಥವಾ ಗ್ರರ ಹಕರಿಾಂದ 

ಅನಧಿಕೃತ ಡೆಬಿಟ್್ನ ವರದಿರ್ ನಂತರದ ಯಾವುದೇ ಉಲಿಾಂಘನೆಯಾರ್ಲ್ಲೀ ಆಗಿರುವುದಿಲಿ . ಆದದ ರಿಾಂದ ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ನ 

ಈ ಗ್ರರ ಹಕ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಗನೀತಿಯು ಖಾತೆರ್ ಅನಧಿಕೃತ ಡೆಬಿಟ್್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಯ ಪಿು ರ್ಳನ್ನು  ಒಳಗೊಳಳ ಲು 

ವಿನ್ಯಯ ಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್, ಚೆಕ್್ರ್ಳು/ದಾಖಲೆರ್ಳ ವಿಳಂಬ ಸಂರ್ರ ಹಕಾಾ ಗಿ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಬಡಿಿ  ಪಾವತಿ, ಸಾರ ಪ ಪಾವತಿ 

ಸೂಚನೆರ್ಳ ಸಿವ ೀಕೃತಿರ್ ನಂತರ ಚೆಕ್್ರ್ಳ ಪಾವತಿ, ಭಾರತದಳಗೆ ರವಾನೆ, ಭಾರತ ಹರಗೆ ಹರ್ ರವಾನೆ , ವಿದೇರ್ಶ 

ವಿನಮರ್ ಸೇವೆರ್ಳು, ಸಾಲ ನೀಡುವಿಕೆ, ಪೂವಗ-ಪಾವತಿಸಿದ ದಾಖಲೆರ್ಳು, ATM ನರ್ದು ಹಿಾಂಪಡೆಯುವಿಕೆ, ಒನ-

ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ವಡ್ಗ (OTP) ಅಥವಾ 2 ಅಾಂಶದ ದೃಢೀಕರರ್ (2FA), ಇತ್ಯಯ ದಿರ್ಳಿಾಂದ ಬಾಂಬಲ್ಲತವಲಿದ ಅನಧಿಕೃತ 

ಎಲೆಕಾರ ಾನಕ್ ಬ್ಯ ಾಂಕಾಂಗ್ ವಹಿವಾಟಿನಾಂದ ಉಾಂಟಾಗುವ ವಂಚನೆರ್ಳು ಡ್ರಕಯ ಮಾಂಟ್ DBIL ಗೆ ಸಿೀಮತವಾಗಿದ್. 
 

2 ಮಾಗಗದರ್ಶಗ ತತವ ಗಳು 

ಕಾರ್ಗ ನೀತಿಯು ಗ್ರರ ಹಕರ ವಯ ವಹಾರದಲಿ್ಲ  ಪಾರದಶಗಕತೆ ಮತ್ತು  ನ್ಯಯ ರ್ಸಮಮ ತತೆರ್ ತತವ ರ್ಳನ್ನು  ಆಧರಿಸಿದ್. 

ನದಿಗಷರ ವಾಗಿ OTP ಅಥವಾ 2FA ಬಾಂಬಲವಿಲಿದ ಅನಧಿಕೃತ ಎಲೆಕಾರ ಾನಕ್ ಬ್ಯ ಾಂಕಾಂಗ್ ವಹಿವಾಟುರ್ಳ 

ಸಂದಭಗದಲಿ್ಲ  ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ವಯ ಕು  ನೀಡುವ ಸೇವೆರ್ಳಲಿ್ಲನ ಕರತೆಯಾಂದಾಗಿ ಗ್ರರ ಹಕರು 

ಅನ್ನಭವಿಸಬಹುದಾದ ಹರ್ಕಾಸಿನ ನಷರ ರ್ಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ಮಾತರ  ಪಾಲ್ಲಸಿ ಒಳಗೊಳುಳ ತು ದ್ ಎಾಂದು 

ಪುನರುಚಚ ರಿಸಲಾಗಿದ್. ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಈ ನೀತಿರ್ ಅಡಿರ್ಲಿ್ಲನ ಬದಧ ತೆರ್ಳು ಯಾವುದೇ ಹಕಾ ಗೆ 

ಪೂವಾಗರ್ರ ಹವಿಲಿದ್ ಬ್ಯ ಾಂಕರ-ಗ್ರರ ಹಕ ವಿವಾದರ್ಳನ್ನು  ನರ್ಗಯಸಲು ಸರಿಯಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ 

ವೇದಿಕೆರ್ ಮದಲು ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ತನು  ಸಿಾನವನ್ನು  ಸಮರ್ಥಗಸಿಕಳುಳ ತು ದ್. RBI ಮತ್ತು  ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳು 

ಮತ್ತು  ನಯಂತರ ಕರು ಬಿಡುರ್ಡೆ ಮಾಡಿದ ನಯಂತರ ರ್ದ ಬದಲಾವಣೆರ್ಳಿಾಂದ ನೀತಿಯು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಗಸಲಾ ಡುತು ದ್. 
 

3 ಕಾಯಗನೀತಿ  

3.1 ಅನಧಿಕೃತ / ದೀಷಯುತ ಡೆಬಿಟ್ 
 

ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಅನಧಿಕೃತ/ದೀಷಯುತ ನೇರ ಡೆಬಿಟ್ ಅನ್ನು  ಹೆಚಿಚ ಸಿದದ ರೆ, ಸಿಾನವನ್ನು  ಪರಿರ್ಶೀಲ್ಲಸಿದ ನಂತರ 

ಕಿೆ ಲಾಂಟ್್ನಾಂದ ತಿಳಿಸಲಾ ಟರ  ನಂತರ ಅಥವಾ ದೀಷಯುಕು  ಡೆಬಿಟ್್ನ ಆಾಂತರಿಕ ಪತೆು ರ್ ಮೂಲಕ ನಮೂದನ್ನು  

ತಕ್ಷರ್ವೇ ಹಿಾಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತು ದ್. ಒಾಂದು ವೇಳೆ ಅನಧಿಕೃತ/ತಪಾಾ ದ ಡೆಬಿಟ್್ನಾಂದಾಗಿ ಉಳಿತ್ಯರ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಠೇವಣಿ 

ಮೇಲ್ಲನ ಬಡಿಿ  ಪಾವತಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಖಾತೆರ್ಲಿ್ಲ  ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಬಡಿಿರ್ನ್ನು  ಪಾವತಿಸಲು 

ಅನವ ರ್ವಾಗುವ ಕನಷಠ  ಬ್ಯ ಲೆನಿ್ನಲಿ್ಲ  ಕಡಿತದ ಮೂಲಕ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಹರ್ಕಾಸಿನ ನಷರ  ಉಾಂಟಾದರೆ, ಬ್ಯ ಾಂಕ್ 

ಗ್ರರ ಹಕರು ಉಾಂಟಾದ ಯಾವುದೇ ನೈಜ ಬಡಿಿರ್ ನಷರ ಕೆಾ  ಗ್ರರ ಹಕನಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸಿ (ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ವಹಿವಾಟಿನ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕಾ  ಹಾಕಲಾಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  ವರದಿ ಮಾಡಿದ ದಿನ್ಯಾಂಕವಲಿ ). ಗ್ರರ ಹಕರಿಾಂದ ದೀಷಯುತ ಎಾಂದು 

ವರದಿ ಮಾಡಲಾದ ಪರ ವೇಶದ ಪರಿರ್ಶೀಲನೆಯು ಮೂರನೇ ವಯ ಕು ರ್ನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿರದಿದದ ರೆ, ತಪಾಾ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಅನ್ನು  

ವರದಿ ಮಾಡಿದ ದಿನ್ಯಾಂಕದಿಾಂದ ರ್ರಿಷಠ  7 ಕೆಲಸದ ದಿನರ್ಳ ಅವಧಿರ್ಲಿ್ಲ  ಪರಿರ್ಶೀಲನೆರ್ ಪರ ಕರ ಯೆರ್ನ್ನು  

ಪೂರ್ಗಗೊಳಿಸಲು ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ವಯ ವಸಿ್ಥ  ಮಾಡುತು ದ್. ಒಾಂದು ವೇಳೆ, ಪರಿರ್ಶೀಲನೆಯು ಮೂರನೇ ವಯ ಕು ರ್ನ್ನು  

ಒಳಗೊಾಂಡಿದದ ರೆ, ಉತು ಮ-ಪರ ರ್ತು ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಗ್ರರ ಹಕರು ತಪಾಾ ದ ವಹಿವಾಟು ವರದಿ ಮಾಡಿದ 

ದಿನ್ಯಾಂಕದಿಾಂದ ಒಾಂದು ತಿಾಂರ್ಳ ರ್ರಿಷಠ  ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪರಿರ್ಶೀಲನ್ಯ ಪರ ಕರ ಯೆರ್ನ್ನು  ಪೂರ್ಗಗೊಳಿಸುತು ದ್. ಒಾಂದು 

ವೇಳೆ ಮೂರನೇ ವಯ ಕು  ಯಾವುದೇ ಕಾರರ್ಕ್ಕಾ  ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ನ ಎಲಿಾ  ಪರ ರ್ತು ರ್ಳನ್ನು  ಮೀರಿ ಪರಸಾ ರ ಅಥವಾ 

ವಿಳಂಬವನ್ನು  ಉಾಂಟುಮಾಡದಿದದ ರೆ, ಅಾಂತಹ ವಿಳಂಬವನ್ನು  ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಒಾಂದು ತಿಾಂರ್ಳ ಅವಧಿಯಾಂದ 

ಹರಗಿಡಲಾಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಯಾವುದೇ ಸಹಾರ್ಕಾಾ ಗಿ ಗ್ರರ ಹಕರನ್ನು  ಸಂಪಕಗಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅದೇ 

ಪರಿಹರಿಸಲು ಅರ್ತಯ ವಿದ್. ಕೆರ ಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಗ ಕಾಯಾಗಚರಣೆರ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರರ ಹಕರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ 

ಅನಧಿಕೃತ ದೀಷಯುತ ವಹಿವಾಟನ್ನು  ಕಾಡ್ಗ ಅಸೀಸಿಯೇಷನ ನರ್ದಿಪಡಿಸಿದ ನರ್ಮರ್ಳ ಪರ ಕಾರ ವಾಯ ಪಾರಿ 

ಸಿಾಪನೆಗೆ ಉಲಿೆೀಖದ ಅರ್ತಯ ವಿರುವಂತೆ ನವಗಹಿಸಲಾಗುತು ದ್. 

ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ಪಾವತಿಸದ್ ಗ್ರರ ಹಕರ ಖಾತೆಗೆ ತಪಾಾ ದ ಕೆರ ಡಿಟ್ ಅನ್ನು  ಪೀಸರ  ಮಾಡಿದ ಸಂದಭಗದಲಿ್ಲ  

ಮತು ವನ್ನು  ಹಿಾಂತಿರುಗಿಸಲು ಖಾತೆಯಾಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡುವ ಹಕಾ ನ್ನು  ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಕಾಯದ ರಿಸಿಕಾಂಡಿದ್. DBS ನಾಂದ 

ಪೀಸರ  ಮಾಡಲಾದ ತಪುಾ  ಕೆರ ಡಿಟ್ ರಿವಸಗಲ್್ಗೆ, ಗ್ರರ ಹಕರ ಯಾವುದೇ ಒಪಿಾ ಗೆರ್ ಅರ್ತಯ ವಿಲಿ . ಆದಾಗೂಯ , ಮೂರನೇ 
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ವಯ ಕು ರ್ ಭಾರ್ದಲಿ್ಲನ ದೀಷದಿಾಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಗವಾಗಿ ತಪಾಾ ದ ಕೆರ ಡಿಟ್ ಸಂದಭಗದಲಿ್ಲ  ಮತು ವನ್ನು  

ಹಿಾಂತಿರುಗಿಸಲು, ಅಾಂತಹ ರಿವಸಗಲ್ ಮಾಡಲು ಗ್ರರ ಹಕರ ಪೂವಾಗನ್ನಮತಿ ಅರ್ತಯ ವಿದ್. 
 

3.2 ನೇರ ಡೆಬಿಟ್ಗಳು/NACH ಡೆಬಿಟ್ಗಳು/ ಎಲೆಕಾರ ಾ ನಕ್ ಪಾವತಿಗಳು (RTGS/NEFT/ IMPS/ UPI)/ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 

ಇತರೆ ಡೆಬಿಟ್ಗಳು 

ಗ್ರರ ಹಕರ ನೇರ ಡೆಬಿಟ್ / ಸಾರ ಯ ಾಂಡಿಾಂಗ್ ಸೂಚನೆರ್ಳು / ECS ಅಥವಾ NACH ಡೆಬಿಟ್ ಸೂಚನೆರ್ಳನ್ನು  ಸಮರ್ಕೆಾ  

ಕೈಗೊಳಳ ಲು ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಕೈಗೊಳುಳ ತು ದ್. ಅಾಂತಹ ಬದಧ ತೆರ್ಳನ್ನು  ಪೂರೈಸಲು ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ವಿಫಲವಾದಲಿ್ಲ , ದಿನ್ಯಾಂಕದಂದು 

ಗ್ರರ ಹಕರ ಖಾತೆರ್ಲಿ್ಲ  ಸಾಕಷ್ಟರ  ಬ್ಯ ಲೆನಿ  ಲಭಯ ವಿದದ ರೆ ವಿಳಂಬವಾದ ಕೆರ ಡಿಟ್್ನಾಂದಾಗಿ ಅವನ್ನ ಇನ್ು ಾಂದು 

ಬ್ಯ ಾಂಕನಾಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕಾರ್ಬಹುದಾದ ಬ್ಯ ಾಂಕಾಂಗ್ ಶುಲಾ ರ್ಳ ಪರ ಕಾರವಾಗಿ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗುತು ದ್. ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಡೆಬಿಟ್ ಆದೇಶ/ಸಿಾಯ ಸೂಚನೆರ್ನ್ನು  ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ನಲಿ್ಲ  

ನ್ೀಾಂದಾಯಸಲಾಗುತು ದ್. ಈ ಪಾಲ್ಲಸಿಯು ಕೆರ ಡಿಟ್ ಹೀರ್ಬೇಕಾದ ಖಾತೆಗೆ ಮಾತರ  ವಿಧಿಸಲಾದ ಶುಲಾ ರ್ಳನ್ನು  

ಒಳಗೊಾಂಡಿರುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಅದರ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಮಸ್ಥಯ ರ್ಳಿಗೆ ಅಲಿ . RTGS / NEFT / IMPS / UPI ಯಂತಹ 

ಎಲೆಕಾರ ಾನಕ್ ಪಾವತಿರ್ಳನ್ನು  ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಅನವ ರ್ವಾಗುವ ನರ್ಮರ್ಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ರ್ಳಿಾಂದ 

ನಯಂತಿರ ಸಲಾಗುತು ದ್. 
 

ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಸೂಚಿಸಿದ ಶುಲಾ ರ್ಳ ಸುಾಂಕದ ವೇಳಾಪಟಿರ  / ವೇಳಾಪಟಿರ ರ್ ಪರ ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಅನವ ರ್ವಾಗುವ ಸೇವಾ 

ಶುಲಾ ದಾಂದಿಗೆ ಗ್ರರ ಹಕರ ಖಾತೆರ್ನ್ನು  ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡುತು ದ್. ಸೇವಾ ಶುಲಾ ವನ್ನು  ಅಜಾರ್ರೂಕತೆಯಾಂದ 

ತಪಾಾ ಗಿ ವಿಧಿಸಿದರೆ, ಗ್ರರ ಹಕರು ಈ ವಿಷರ್ದಲಿ್ಲ  ಸಂವಹನವನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ 7 ಕೆಲಸದ ದಿನರ್ಳಲಿ್ಲ  ಬ್ಯ ಾಂಕ್ 

ತಪಾಾ ದ ನಮೂದನ್ನು  ರಿವಸಗ ಮಾಡುತು ದ್, ನರ್ಮರ್ಳು ಮತ್ತು  ಸಮರ್ದಿಾಂದ ತಿಳಿಸಬಹುದಾದ ಇತರ 

ನರ್ಮರ್ಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ರ್ಳು ಸಮರ್ಕೆಾ  ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ರ್ಳ ಪರಿರ್ಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟಿರ ರುತು ದ್. 
 

ಉಳಿತ್ಯರ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಠೇವಣಿ ಮೇಲ್ಲನ ಬಡಿಿ  ಪಾವತಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಖಾತೆರ್ಲಿ್ಲ  ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ 

ಬಡಿಿರ್ನ್ನು  ಪಾವತಿಸಲು ಅನವ ರ್ವಾಗುವ ಕನಷಠ  ಬ್ಯ ಲೆನಿ್ನಲಿ್ಲನ ಕಡಿತದ ಕಾರರ್ದಿಾಂದ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಬಡಿಿ  

ಅಥವಾ ದಂಡದ ವಿಷರ್ದಲಿ್ಲ  ನೇರ ಮತ್ತು  ನಜವಾದ ಆರ್ಥಗಕ ನಷರ ಕೆಾ  ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಉಾಂಟಾದ 

ಯಾವುದೇ ನೈಜ ಬಡಿಿ  ನಷರ ಕೆಾ  ಅಥವಾ ಉಳಿತ್ಯರ್ / ಚಾಲ್ಲು  ಖಾತೆರ್ಳು / ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾಪಗರೇಟ್ 

ಖಾತೆರ್ಳಲಿ್ಲ  ಕನಷಠ  ಬ್ಯ ಲೆನಿ  ಅನ್ನು  ನವಗಹಿಸದಿದದ ಕಾಾ ಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ದಂಡವನ್ನು  ಸರಿದೂಗಿಸಲು 

ನಬಗಾಂಧಿಸಲಾಗುತು ದ್. ಕೆರ ಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಗ ಕಾಯಾಗಚರಣೆರ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರರ ಹಕರಿಾಂದ ಅನಧಿಕೃತ 

ದೀಷಪೂರಿತ ವಹಿವಾಟು ವರದಿಯಾಗಿದ್, ಇದು ವಾಯ ಪಾರಿ ಸಿಾಪನೆಗೆ ಉಲಿೆೀಖದ ಅರ್ತಯ ವಿರುತು ದ್, ಕಾಡ್ಗ ಸಂಘವು 

ನರ್ದಿಪಡಿಸಿದ ನರ್ಮರ್ಳ ಪರ ಕಾರ ನವಗಹಿಸಲಾಗುತು ದ್. 
 

ಗ್ರಾ ಹಕರ ಒಪಿ್ಪ ಗೆಯಿಲ್ಲ ದೆ ಕ್ರಾ ಡಿಟ ಕಾರ್ಡಗ ವಿತರಣೆ/ಸಕ್ರಾ ಯಗೊಳಿಸುವಿಕ್ರ 

ಕೆರ ಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಗ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಅಪೇಕೆ ಸದ ಸಾಲರ್ಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಕೆರ ಡಿಟ್ ಸೌಲಭಯ ರ್ಳನ್ನು  ನೀಡಬ್ರದು. ಒಾಂದು 

ವೇಳೆ ಅಪೇಕೆ ಸದ ಕೆರ ಡಿಟ್ ಸೌಲಭಯ ವನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸುವವರ ಒಪಿಾ ಗೆಯಲಿದ್ ವಿಸು ರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ನಂತರದ 

ಉದ್ದ ೀಶರ್ಳು, ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಕೆರ ಡಿಟ್ ಮತಿರ್ನ್ನು  ಹಿಾಂಪಡೆಯುವುದು ಮಾತರ ವಲಿದ್, ಸೂಕು ವೆಾಂದು 

ಪರಿರ್ಣಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ದಂಡವನ್ನು  ಪಾವತಿಸಲು ಸಹ ಜವಾಬ್ದ ರರಾಗಿರುತ್ಯು ರೆ. 
 

ಅಪೇಕೆ ಸದ ಕಾಡ್್ಗರ್ಳ ದುರುಪಯೊೀರ್ದಿಾಂದ ಉಾಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ನಷರ ವು ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ನ 

ಜವಾಬ್ದ ರಿಯಾಗಿರುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಕಾಡ್ಗ ಅನ್ನು  ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ನೀಡಲಾಗಿದ್ಯೊೀ ಅವರು ಅದಕೆಾ  

ಜವಾಬ್ದ ರರಾಗಿರುವುದಿಲಿ . 
 

ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಸಿವ ೀಕರಿಸುವವರ ಒಪಿಾ ಗೆಯಲಿದ್ ಕೆರ ಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಗ ಅನ್ನು  ಬಿಡುರ್ಡೆ ಮಾಡಿದ್ ಮತ್ತು  ಸಕರ ರ್ಗೊಳಿಸಿದ್ 

ಎಾಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರೆ, ಕಾಲಕಾಲಕೆಾ  ನಯಂತರ ಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿರ್ಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುರ್ವಾಗಿ ದಂಡವನ್ನು  

ಪಾವತಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ತಕ್ಷರ್ವೇ ಶುಲಾ ವನ್ನು  ಹಿಾಂತಿರುಗಿಸುತು ದ್. 
 

ನಷಫ ಲ್ವಾದ ಅಥವಾ 'ವಿಫಲ್' ವಹಿವಾಟುಗಳು 
 

ನಷಫ ಲವಾದ ಅಥವಾ 'ವಿಫಲವಾದ' ವಹಿವಾಟುರ್ಳಿಗ್ರಗಿ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತು ದ್. ಸಂವಹನ 

ಲ್ಲಾಂಕ್್ರ್ಳ ಅಡಿಿ , ಎಟಿಎಾಂರ್ಳಲಿ್ಲ  ನರ್ದು ಲಭಯ ವಿಲಿದಿರುವುದು, ಸ್ಥಷನ್ರ್ಳ ಸಮರ್ ಮೀರುವುದು, ವಿವಿಧ 
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ಕಾರರ್ರ್ಳಿಾಂದ ಫಲಾನ್ನಭವಿರ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡದಿರುವುದು ಇತ್ಯಯ ದಿರ್ಳಂತಹ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ 

ಕಾರರ್ವಾರ್ದ ವಿವಿಧ ಅಾಂಶರ್ಳ ಖಾತೆರ್ಲಿ್ಲ  ವೈಫಲಯ  ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. 
 

ಕೆಳಗಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿರ್ಳು ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರದ ಮತು ವನ್ನು  ಹೇಗೆ ಲೆಕಾ  ಹಾಕತು ದ್ ಎಾಂಬುದನ್ನು  

ನದಿಗಷರ ಪಡಿಸುತು ದ್: 
 
RTGS  
 

ವಿಫಲವಾದ ಪಾವತಿರ್ನ್ನು  ಹಿಾಂತಿರುಗಿಸುವಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬದ ಸಂದಭಗದಲಿ್ಲ , ಮೂಲದ ಗ್ರರ ಹಕರು 

ಪರ ಸುು ತ ರೆಪೀ ದರ ಮತ್ತು  2% ನಲಿ್ಲ  ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ಪಡೆರ್ಲು ಅಹಗರಾಗಿರುತ್ಯು ರೆ. ಫಲಾನ್ನಭವಿ ಖಾತೆಗೆ 

ವಿಳಂಬ / ಜಮಾ ಮಾಡದಿರುವ ಸಮಸ್ಥಯ ಯದದ ಲಿ್ಲ  ಗ್ರರ ಹಕರು ಅವನ / ಅವಳ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ / ಶಾಖೆರ್ನ್ನು  

ಸಂಪಕಗಸಬಹುದು. ಸಮಸ್ಥಯ ರ್ನ್ನು  ತೃಪಿು ಕರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾರ್ದಿದದ ರೆ, UTR ಸಂಖೆಯ  ಮತ್ತು  ಸಮಸ್ಥಯ ರ್ 

ವಿವರರ್ಳನ್ನು  ನೀಡುವ ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಪೀಸರ  ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಳಾಸಕೆಾ  ದೂರು ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದು - 
 

ಮುಖಯ  ಪರ ಧಾನ ವಯ ವಸಿಾಪಕರು 

ಗ್ರರ ಹಕ ರ್ಶಕ್ಷರ್ ಮತ್ತು  ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ 

ಭಾರತಿೀರ್ ರಿಸರ್ವಗ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ 

1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಅಮರ ಬಿಲಿ್ಲ ಾಂಗ್ 

ಸರ ಪಿಎಾಂ ರಸ್ಥು , 

ಮುಾಂಬೈ, 400 001 
cgmcepd@rbi.org.in  
 

ರ್ಮನಸಿ: ಮೇಲ್ಲನ ಸಂಪಕಗ ವಿವರರ್ಳನ್ನು  RTGS ಸಿಸರ ಮ್್ನಲಿ್ಲ  RBI FAQ ರ್ಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ನೀಡಲಾಗಿದ್ -– https://www.rbi.org.in/scripts/FS_FAQs.aspx?Id=65&fn=9  
 
NEFT  
 

NEFT ವಹಿವಾಟು ಬ್ಯ ಚ್ ಇತಯ ಥಗದ ನಂತರ ಎರಡು ಗಂಟೆರ್ಳ ಒಳಗೆ ಕೆರ ಡಿಟ್ ಮಾಡದಿದದ ರೆ ಅಥವಾ 

ಹಿಾಂತಿರುಗಿಸದಿದದ ರೆ, ನಂತರ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಪಿೀಡಿತ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಪರ ಸುು ತ RBI LAF ರೆಪೀ ದರದಲಿ್ಲ  ದಂಡದ ಬಡಿಿರ್ನ್ನು  

ಪಾವತಿಸಲು ಮತ್ತು  ವಿಳಂಬದ ಅವಧಿಗೆ/ಕೆರ ಡಿಟ್ ದಿನ್ಯಾಂಕದವರೆಗೆ ಎರಡು ಪರ ತಿಶತವನ್ನು  ಪಾವತಿಸಲು 

ಹಣೆಗ್ರರನ್ಯಗಿರುತ್ಯು ನೆ ಅಥವಾ ಮರುಪಾವತಿ, ಸಂದಭಾಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ, ಈ ನಟಿರ ನಲಿ್ಲ  ಗ್ರರ ಹಕರು ಸಲಿ್ಲಸುವ 

ನದಿಗಷರ  ಕಿೆ ಲಮ್್ಗ್ರಗಿ ಕಾರ್ದ್ ಗ್ರರ ಹಕರ ಖಾತೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತು ದ್.  

ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ/ದೂರುರ್ಳ ಸಂದಭಗದಲಿ್ಲ , ಗ್ರರ ಹಕರು ವಿವಾದಿತ ವಹಿವಾಟಿನ ವಿವರರ್ಳಾಂದಿಗೆ ಬ್ಯ ಾಂಕನ 

ಕಾಂದುಕರತೆ ನವಾರಣಾ ಕೀಶವನ್ನು  ಸಂಪಕಗಸಬಹುದು. ವಿವರರ್ಳು ಇಲಿ್ಲ  ಲಭಯ ವಿದ್: 
https://www.dbs.com/in/treasures/common/redressal-of-complaints-and-grievances.page  
 

NEFT ಗ್ರಗಿ ಗ್ರರ ಹಕ ಸೌಲಭಯ  ಕಾಂದರ ದ ವಿವರರ್ಳನ್ನು  ಇಲಿ್ಲ  ನೀಡಲಾಗಿದ್: 
https://www.dbs.com/in/treasures/rtgs-neft-customer-facilitation-centre.page  
 

30 ದಿನರ್ಳಳಗೆ ದೂರು ಪರಿಹರಿಸದಿದದ ರೆ, ಗ್ರರ ಹಕರು "ರಿಸರ್ವಗ ಬ್ಯ ಾಂಕ್-ಇಾಂಟಿಗೆರ ೀಟೆಡ್ ಒಾಂಬುಡಿ್್ಮನ ಸಿಾ ೀಮ್ 

(RB-IOS, 2021)" ಅಡಿರ್ಲಿ್ಲ  ದೂರು ನೀಡಬಹುದು. RB-IOS, 2021 ಗ್ರರ ಹಕರು ಅದರಲಿ್ಲ  ನದಿಗಷರ ಪಡಿಸಿದ RBI 

ನಯಂತಿರ ತ ಘಟಕರ್ಳ ವಿರುದಧ  ದೂರುರ್ಳನ್ನು  ಸಲಿ್ಲಸಲು ಒಾಂದೇ ಉಲಿೆೀಖ ಬಿಾಂದುವನ್ನು  ಒದಗಿಸುತು ದ್. RB-IOS, 2021 

RBI ವೆಬ್ಸೈಟ್್ನಲಿ್ಲ  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲ್ಲಾಂಕ್್ನಲಿ್ಲ  ಲಭಯ ವಿದ್: 
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf  
 

ದೂರುರ್ಳನ್ನು  ಆನ್ಲೈನ್ನಲಿ್ಲ  https://cms.rbi.org.in ನಲಿ್ಲ  ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೀಸಲಾದ ಇ-ಮೇಲ್ 

crpc@rbi.org.in ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಕರ ಮದಲಿ್ಲ  'ಕಾಂದಿರ ೀಕೃತ ರರ್ಶೀದಿ ಮತ್ತು  ಸಂಸಾ ರಣಾ ಕಾಂದರ ' (CRPC) ಸ್ಥಟ್್ಗೆ 

ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ರಿಸರ್ವಗ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ, 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ಸ್ಥಕರ ರ 17, ಚಂಡಿೀರ್ಢ – 160 017 ರಲಿ್ಲ  ಈ 

ಕೆಳಗಿನ ಲ್ಲಾಂಕ್್ನಲಿ್ಲ  ನೀಡಲಾಗಿದ್ - https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121_A.pd. 
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ಟೀಲ್ ಫ್ರ ೀ ಸಂಖೆಯ  - 14448 

(ಬಳಿಗೆೆ  9:30 ರಿಾಂದ ಸಂಜ 5:15 ರವರೆಗೆ) - ಬಹು-ಭಾಷಾ ಬಾಂಬಲದಾಂದಿಗೆ ದೂರುರ್ಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಕಾಂದುಕರತೆ 

ಪರಿಹಾರದ ಮಾಹಿತಿರ್ನ್ನು  ಸಲಿ್ಲಸುವಲಿ್ಲ  ಸಹಾರ್ ಪಡೆರ್ಲು ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಲಭಯ ವಿದ್.  
 

ಸೂಚನೆ: NEFT ವಯ ವಸಿ್ಥರ್ಲಿ್ಲ  ಲಭಯ ವಿರುವ RBI FAQ ರ್ಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಲನ ಸಂಪಕಗ ವಿವರರ್ಳನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗಿದ್:  
https://www.rbi.org.in/scripts/FS_FAQs.aspx?Id=60&fn=9  
 

ಆದಾಗೂಯ , ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾರರ್ರ್ಳಿಾಂದ ವಿಳಂಬ ಉಾಂಟಾದರೆ RTGS/NEFT ವಹಿವಾಟಿನಲಿ್ಲ  

ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಜವಾಬ್ದ ರನ್ಯಗಿರುವುದಿಲಿ : 
 

• ಖಾತೆರ್ನ್ನು  ಫ್ರ ೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದದ ರೆ  

• ಖಾತೆ ನಷ್ಕ್ಾ ಾರ್ವಾಗಿದದ ರೆ  

• ಖಾತೆಯು ಕಾರ್ಗ ನವಗಹಿಸದೇ ಇದಾದ ರ್  

• NRE ಅಲಿದ ಪಾವತಿದಾರರು NRE ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಕೆರ ಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಪರ ರ್ತಿು ಸುತಿು ರುವಾರ್  

• NRO ಖಾತೆಗೆ ಒಳಗಿನ ಕೆರ ಡಿಟ್  

• ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮಾನಯ  ವಾಯ ಪಾರ ಕಾರರ್ 

• ಕಾಪಗರೇಟ್ ಗ್ರರ ಹಕರು ಬ್ಯ ಾಂಕನಾಂದ ರಚನ್ಯತಮ ಕ ನರ್ದು/ವಾಯ ಪಾರ/ಎಫ್್ಎಕಿ್/ಸಾಲ ಪರಿಹಾರರ್ಳನ್ನು  

ಬಳಸುತ್ಯು ರೆ ಆದದ ರಿಾಂದ T ವಹಿವಾಟಿನ ದಿನ್ಯಾಂಕವಾಗಿರುವ T+1 ವಯ ವಹಾರ ದಿನರ್ಳನ್ನು  ಮೀರಿದರೆ 

ಕಾಪಗರೇಟ್ ಗ್ರರ ಹಕರನ್ನು  ಪರಿಹಾರಕಾಾ ಗಿ ಪರಿರ್ಣಿಸಲಾಗುತು ದ್.   
 
IMPS/UPI/NACH/APB: 

1  ಆಧಾರ್ ಪಾವತಿ ಸೇತುವೆ ವಯ ವಸೆ್ಥ  (APBS) 

A  ಫಲಾನ್ನಭವಿರ್ ಖಾತೆಗೆ 

ಜಮಾ ಮಾಡುವಲಿ್ಲ  

ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದು. 

T + 1 ದಿನದಳಗೆ 

ವಹಿವಾಟನ್ನು  

ಫಲಾನ್ನಭವಿ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, 

ರಿವಸಗ ಮಾಡಲ್ಲದ್. 

T + 1 ದಿನವನ್ನು  ಮೀರಿ 

ವಿಳಂಬವಾದರೆ ದಿನಕೆಾ  
₹100/-  

 
 

2  ತಕ್ಷಣದ ಪಾವತಿ ವಯ ವಸೆ್ಥ  (IMPS) 

A  ಖಾತೆಯಾಂದ ಡೆಬಿಟ್ 

ಆಗಿ, ಆದರೆ ಫಲಾನ್ನಭವಿ 

ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಿರದೇ 

ಇದದ ರೆ. 

ಫಲಾನ್ನಭವಿರ್ ಖಾತೆಗೆ 

ಕೆರ ಡಿಟ್ ಮಾಡಲು 

ಸಾಧಯ ವಾರ್ದಿದದ ರೆ, T + 1 

ದಿನದಂದು 

ಫಲಾನ್ನಭವಿರ್ 

ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ನಾಂದ ತನು ಾಂದ 

ತ್ಯನೇ ರಿವಸಗಲ್ (R). 

T + 1 ದಿನವನ್ನು  ಮೀರಿ 

ವಿಳಂಬವಾದರೆ ದಿನಕೆಾ  
₹100/-  

3  ಏಕ್ರೀಕೃತ ಪಾವತಿಗಳ ಇಂಟರ್ಫಗಸ್ (UPI) 
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A  ಖಾತೆಯಾಂದ ಡೆಬಿಟ್ 

ಆಗಿದ್ ಆದರೆ ಫಲಾನ್ನಭವಿ 

ಖಾತೆಗೆ ಕೆರ ಡಿಟ್ 

ಮಾಡಲಾಗಿಲಿ  (ನಧಿರ್ 

ವಗ್ರಗವಣೆ). 

ಫಲಾನ್ನಭವಿರ್ ಖಾತೆಗೆ 

ಕೆರ ಡಿಟ್ ಮಾಡಲು 

ಸಾಧಯ ವಾರ್ದಿದದ ರೆ, T + 1 

ದಿನದಂದು 

ಫಲಾನ್ನಭವಿರ್ 

ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ನಾಂದ ತನು ಾಂದ 

ತ್ಯನೇ ರಿವಸಗಲ್ (R). 

T + 1 ದಿನವನ್ನು  ಮೀರಿ 

ವಿಳಂಬವಾದರೆ ದಿನಕೆಾ  
₹100/-  

b  ಖಾತೆರ್ನ್ನು  ಡೆಬಿಟ್ 

ಮಾಡಲಾಗಿದ್ ಆದರೆ 

ವಾಯ ಪಾರದ 

ದೃಢೀಕರರ್ವನ್ನು  ವಾಯ ಪಾರಿ 

ಸಿ ಳದಲಿ್ಲ  ಸಿವ ೀಕರಿಸಲಾಗಿಲಿ  

(ವಾಯ ಪಾರಿಗೆ ಪಾವತಿ). 

T + 5 ದಿನರ್ಳಲಿ್ಲ  ಸವ ಯಂ-

ಹಿಾಂಚಲನೆ 

T + 1 ದಿನವನ್ನು  ಮೀರಿ 

ವಿಳಂಬವಾದರೆ ದಿನಕೆಾ  
₹100/-  

 
 

4  ರಾಷ್ಟರ ಾ ೀಯ ಸವ ಯಂಚಾಲಿತ ಕ್ರಲ ಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ (NACH) 

A  ಫಲಾನ್ನಭವಿರ್ 

ಖಾತೆರ್ನ್ನು  ಜಮಾ 

ಮಾಡುವಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ 

ಮತು ವನ್ನು  

ಹಿಾಂತಿರುಗಿಸುವಲಿ್ಲ  

ವಿಳಂಬ. 

T + 1 ದಿನದಳಗೆ ಕೆರ ಡಿಟ್ 

ಮಾಡದ ವಹಿವಾಟನ್ನು  

ಫಲಾನ್ನಭವಿ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ 

ರಿವಸಗ ಮಾಡಲ್ಲದ್. 

T + 1 ದಿನವನ್ನು  ಮೀರಿ 

ವಿಳಂಬವಾದರೆ ದಿನಕೆಾ  
₹100/-  

B  ಗ್ರರ ಹಕರು ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ 

ಆದೇಶವನ್ನು  

ಹಿಾಂತೆಗೆದುಕಾಂಡರೂ 

ಖಾತೆರ್ನ್ನು  ಡೆಬಿಟ್ 

ಮಾಡಲಾಗಿದ್. 

ಅಾಂತಹ ಡೆಬಿಟ್್ಗೆ ಗ್ರರ ಹಕರ 

ಬ್ಯ ಾಂಕ್ 

ಜವಾಬ್ದ ರವಾಗಿರುತು ದ್. 

ವಿಶಿ್ೀಷರ್ವು T + 1 

ದಿನದಳಗೆ 

ಪೂರ್ಗಗೊಳುಳ ತು ದ್. 

 

ಮೇಲ್ಲನ ಗಿರ ಡ್್ನಲಿ್ಲ , RBI ಸಂವಹನದ ಪರ ಕಾರ ಕಾಯ ಲೆಾಂಡರ ದಿನದ ಸಂದಭಗದಲಿ್ಲ  T+1/ T+5 ಅನ್ನು  

ಬಳಸಬೇಕಾಗುತು ದ್.  

ಇದನ್ನು  ರ್ಮನಸಬಹುದು: 

• ನರ್ದಿತ TATಯು ವಿಫಲ ವಹಿವಾಟುರ್ಳ ಪರಿಹಾರಕೆಾ  ಹರಗಿನ ಮತಿಯಾಗಿದ್; 

ಮತ್ತು   

• ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ರ್ಳು ಅಾಂತಹ ವಿಫಲ ವಹಿವಾಟುರ್ಳನ್ನು  ತವ ರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು 

ಪರ ರ್ತಿು ಸುತು ವೆ. 

 
ಹರ್ಕಾಸಿನ ಪರಿಹಾರವು ಒಳಗೊಾಂಡಿರುವಲಿೆಲಿಾ , ಗ್ರರ ಹಕರಿಾಂದ ದೂರು ಅಥವಾ ಕಿೆ ಲಮ್್ಗ್ರಗಿ ಕಾರ್ದ್, ಗ್ರರ ಹಕರ 

ಖಾತೆಗೆ ಸವ ಯಂ ಮೀಟೀ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತು ದ್. 
 

ಆದಾಗೂಯ , ಪರಿಸರ ಪಾಲುದಾರರ ಅಾಂತಯ ದಲಿ್ಲ  (ಉದಾ., NPCI) ಕಾಯಾಗಚರಣೆರ್/ತ್ಯಾಂತಿರ ಕ ಸಮಸ್ಥಯ ರ್ಳಿಾಂದಾಗಿ 

ವಿಳಂಬವಾದರೆ UPI/IMPS ವಹಿವಾಟಿನಲಿ್ಲ  ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಬ್ಯ ಾಂಕ್ 

ಜವಾಬ್ದ ರನ್ಯಗಿರುವುದಿಲಿ . 



 
 
 
 
 

9 

 

NPCIಯು IMPS/UPI ಪೀಟಗಲ್್ರ್ಳಲಿ್ಲ  ಹರ್ವನ್ನು  ಹಿಾಂದಿರುಗಿಸುವಲಿ್ಲನ ವಿಳಂಬಕಾಾ ಗಿ ಸವ ಯಂಚಾಲ್ಲತ ಪರಿಹಾರ 

ಲೆಕಾಾ ಚಾರವನ್ನು  ಮಾಡಿದ್.  

- DBS (ಫಲಾನ್ನಭವಿಯಾಗಿ) ನಾಂದ ಹಿಾಂತಿರುಗಿಸುವಿಕೆ ವಿಳಂಬಕಾಾ ಗಿ, NPCI ವಸಾಹತ್ತ ಭಾರ್ವಾಗಿ DBS ಅನ್ನು  

ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಪಾವತಿದಾರ ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ರವಾನಸುತು ದ್.ಈ ಸಂದಭಗದಲಿ್ಲ , DBSನ 

ಪಾಕೆಟ್್ನಾಂದ ಹರ್ ರವಾನೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು (ಮತ್ತು  DBS ಗ್ರರ ಹಕನಲಿ ). 

- ಕಾಂಟಪಾಗಟಿಗ ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ನಾಂದ ಹಿಾಂತಿರುಗಿಸುವಿಕೆ ವಿಳಂಬಕೆಾ  (ಡಿಬಿಎಸ ರಿಮಟರ ಆಗಿರುವ 

ಫಲಾನ್ನಭವಿಯಾಗಿ), NPCI ಇತರ ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಪರಿಹಾರವನ್ನು  DBS ಗೆ 

ವಗ್ರಗಯಸುತು ದ್ಈ ಸಂದಭಗದಲಿ್ಲ , ಮತ್ು ಾಂದು ಬ್ಯ ಾಂಕನ ಪಾಕೆಟ್್ನಾಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು  DBS ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ 

ರವಾನಸಲಾಗುತು ದ್. 
 

TAT ನಲಿ್ಲ  ವಾಯ ಖಾಯ ನಸಿದಂತೆ ವೈಫಲಯ ದ ಪರಿಹಾರದ ಪರ ಯೊೀಜನವನ್ನು  ಪಡೆರ್ದ ಗ್ರರ ಹಕರು, ಭಾರತಿೀರ್ 

ರಿಸರ್ವಗ ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ನ ಬ್ಯ ಾಂಕಾಂಗ್ ಒಾಂಬುಡಿ್್ಮನ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲ್ಲಸಬಹುದು.  
 

ಅಪೇಕಿ್ರಸದ ಕಾರ್ಡ್ಗಗಳು: 

"ರಿಸರ್ವಗ ಬ್ಯ ಾಂಕ್-ಇಾಂಟಿಗೆರ ೀಟೆಡ್ ಓಾಂಬುಡಿ್್ಮನ ಸಿಾ ೀಮ್ (RB-IOS) ನ ನಬಂಧನೆರ್ಳ ಪರ ಕಾರ ಅಪೇಕೆ ಸದ ಕಾಡ್ಗ 

ಸಿವ ೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರದ ಮತು ವನ್ನು  ನಧಗರಿಸುವ ಬ್ಯ ಾಂಕಾಂಗ್ 

ಓಾಂಬುಡಿ್್ಮನ್ರನ್ನು  ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ಕಾಡ್ಗ ನೀಡಲಾಗಿದ್ಯೊೀ ಅವರು ಸಂಪಕಗಸಬಹುದು 2021”.  
 

3.3 ಪಾವತಿಯನ್ನು  ನಲಿಲ ಸಿ ಸೂಚನೆಗಳ ನಂತರ ಚೆಕ್ ಪಾವತಿ 

ಒಾಂದು ವೇಳೆ ಚೆಕ್ ಪಾವತಿರ್ನ್ನು  ಸಿ ಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಪಾವತಿಸಿದದ ರೆ, ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಈ ವಿಷರ್ವನ್ನು  

ಎಚಚ ರಿಕೆಯಾಂದ ತನಖೆ ಮಾಡುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಬ್ಯ ಾಂಕನಾಂದ ಯಾವುದೇ ವಿರೀಧಾಭಾಸದ ಸೂಚನೆರ್ಳಿಲಿದಿದದ ರೆ, 

ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ವಯ ವಹಾರವನ್ನು  ಹಿಾಂತಿರುಗಿಸುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಅದರಳಗೆ ಮೌಲಯ -ದಿನ್ಯಾಂಕದ ಸಾಲವನ್ನು  ಗ್ರರ ಹಕರು 

ವಹಿವಾಟಿನ ಕರಿತ್ತ ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ 2 ಕೆಲಸದ ದಿನರ್ಳಲಿ್ಲ  ನೀಡುತು ದ್. ಮೇಲ್ಲನ ಪಾಯ ರಾ 3.1 ಅಡಿರ್ಲಿ್ಲ  

ಒದಗಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹರ್ಕಾಸಿನ ನಷರ ವನ್ನು  ಸರಿದೂಗಿಸಲಾಗುತು ದ್. ಯಾವುದೇ 

ಅತಿಕರ ಮಸುವ ಅಾಂಶದ ಸಂದಭಗದಲಿ್ಲ , ಗ್ರರ ಹಕರ ವಹಿವಾಟಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ನ 

ವಿವೇಚನೆಯಾಂದ ಪಾವತಿರ್ನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್. 
 

3.4 ವಿದೇರ್ಶ ವಿನಮಯ ಸೇವೆಗಳು (ವಿದೇರ್ಶ ಕರೆನಿ  ಚೆಕ್ ಸಂಗಾ ಹಣೆಗಳು)  

ವಿದೇಶರ್ಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ವಿದೇರ್ಶ ಕರೆನಿ ರ್ಳಲಿ್ಲ  ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸಿದ ಚೆಕ್್ರ್ಳ ಸಂರ್ರ ಹಣೆರ್ಲಿ್ಲ  ವಿಳಂಬಕಾಾ ಗಿ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ 

ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ನೀಡುವುದಿಲಿ , ಏಕೆಾಂದರೆ ಸಾರ್ರೀತು ರ ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ರ್ಳಿಾಂದ ಸಕಾಲ್ಲಕ ಸಾಲವನ್ನು  

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕಳಳ ಲು ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ಗೆ ಸಾಧಯ ವಾಗುವುದಿಲಿ . ವಿದೇಶರ್ಳಲಿ್ಲ  ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ರ್ಳಲಿ್ಲ  ಡ್ರರ  ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆರ್ಳ 

ಸಂರ್ರ ಹಣೆರ್ ಸಮರ್ವು ದೇಶದಿಾಂದ ದೇಶಕೆಾ  ಮತ್ತು  ಒಾಂದು ದೇಶದಳಗೆ, ಸಿ ಳದಿಾಂದ ಸಿ ಳಕೆಾ  ಭಿನು ವಾಗಿರುತು ದ್ 

ಎಾಂಬುದು ಬ್ಯ ಾಂಕನ ಅನ್ನಭವವಾಗಿದ್. ತ್ಯತ್ಯಾ ಲ್ಲಕವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆರ್ಳ ವಾಪಸಾತಿಗೆ ಸಮರ್ 

ನರ್ಮರ್ಳು ದೇಶದಿಾಂದ ದೇಶಕೆಾ  ಬದಲಾಗುತು ವೆ. ಆದಾಗೂಯ , ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ತನು  ಬ್ತಿಮ ೀದಾರ ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ರ್ಳಾಂದಿಗೆ 

ಬ್ಯ ಾಂಕನ ನ್ೀಸರ ಾೀ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆರ ಡಿಟ್ ನೀಡಲು ಅನರ್ತಯ  ವಿಳಂಬಕಾಾ ಗಿ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ 

ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ನೀಡುತು ದ್. ಅಾಂತಹ ಸಂದಭಗರ್ಳಲಿ್ಲ  ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್: 

- ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ನ ಚೆಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ ಪಾಲ್ಲಸಿರ್ಲಿ್ಲ  ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವಲಿ್ಲನ ವಿಳಂಬದ ಬಡಿಿ   

- ವಿದೇರ್ಶ ವಿನಮರ್ ದರದಲಿ್ಲನ ಪರ ತಿಕ್ಕಲ ಚಲನೆಯಾಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಭವನೀರ್ ನಷರ ಕೆಾ  

ಪರಿಹಾರ 
 

3.5 ದೇರ್ಶೀಯ ಚೆಕ್ ಸಂಗಾ ಹಣೆಗಳು 

ಗ್ರರ ಹಕರ ಪರಿಹಾರ ನೀತಿರ್ ಭಾರ್ವಾಗಿ, ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ನ ಚೆಕ್ ಸಂರ್ರ ಹ ನೀತಿರ್ಲಿ್ಲ  ನದಿಗಷರ ಪಡಿಸಿದ ಸಮರ್ವನ್ನು  

ಮೀರಿ ಕೆರ ಡಿಟ್ ನೀಡಲು ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ತನು  ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಸಂರ್ರ ಹಣೆ ಉಪಕರರ್ರ್ಳ ಮತು ಕೆಾ  

(ಸಿ ಳಿೀರ್/ಹರಗಿನ ಚೆಕ್್ರ್ಳು) ಬಡಿಿರ್ನ್ನು  ಪಾವತಿಸುತು ದ್. ಅಾಂತಹ ಬಡಿಿರ್ನ್ನು  ಗ್ರರ ಹಕರಿಾಂದ ಯಾವುದೇ 

ಕಿೆ ಲಮ್ ಮಾಡದ್ಯೇ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತು ದ್. ವಿಳಂಬವಾದ ಸಂರ್ರ ಹಣೆರ್ ಮೇಲ್ಲನ ಬಡಿಿರ್ನ್ನು  ಪಾವತಿಸಲು 

ಬ್ಯ ಾಂಕನ ಸವ ಾಂತ ಶಾಖೆರ್ಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಇತರ ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ರ್ಳಲಿ್ಲ  ಡ್ರರ  ಮಾಡಿದ ಉಪಕರರ್ರ್ಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ 

ವಯ ತ್ಯಯ ಸವಿರುವುದಿಲಿ . ವಿಳಂಬವಾದ ಸಂರ್ರ ಹಣೆಗೆ ಬಡಿಿರ್ನ್ನು  ಈ ಕೆಳಗಿನ ದರರ್ಳಲಿ್ಲ  ಪಾವತಿಸಲಾಗುತು ದ್: 
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a) ದೇರ್ಶೀರ್ ಚೆಕ್್ರ್ಳ ಸಂದಭಗದಲಿ್ಲ  3 ಕೆಲಸದ ದಿನರ್ಳನ್ನು  ಮೀರಿದ ವಿಳಂಬದ ಅವಧಿಗೆ ದೇರ್ಶೀರ್ ಉಳಿತ್ಯರ್ 

ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ದರ.  

b) CTS ಕಾಂದರ ರ್ಳಲಿ್ಲ  ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಹರಠಾಣೆ ಚೆಕ್್ರ್ಳ ಸಂರ್ರ ಹಣೆರ್ಲಿ್ಲ  3 ಕೆಲಸದ ದಿನರ್ಳನ್ನು  ಮೀರಿದ 

ವಿಳಂಬದ ಅವಧಿಗೆ ದೇರ್ಶೀರ್ ಉಳಿತ್ಯರ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ದರ ಮತ್ತು  CTS ಅಲಿದ ಕಾಂದರ ರ್ಳಲಿ್ಲ  10 ಕೆಲಸದ 

ದಿನರ್ಳು. 

c) ವಿಳಂಬವು 14 ಕೆಲಸದ ದಿನರ್ಳನ್ನು  ಮೀರಿದರೆ, ಆಯಾ ಅವಧಿಗೆ ದೇರ್ಶೀರ್ ಅವಧಿರ್ ಠೇವಣಿರ್ಳಿಗೆ 

ಅನವ ಯಸುವ ದರದಲಿ್ಲ  ಬಡಿಿರ್ನ್ನು  ಪಾವತಿಸಲಾಗುತು ದ್ (ಅಕಾಲ್ಲಕ ವಾಪಸಾತಿ ಸೌಲಭಯ ದಾಂದಿಗೆ ದೇರ್ಶೀರ್ 

ಅವಧಿರ್ ಠೇವಣಿರ್ಳಿಗೆ ಅನವ ರ್ವಾಗುವ ದರರ್ಳು).  

d) ಅಸಾಧಾರರ್ ವಿಳಂಬದ ಸಂದಭಗದಲಿ್ಲ , ಅಾಂದರೆ, 90 ಕಾಯ ಲೆಾಂಡರ ದಿನರ್ಳನ್ನು  ಮೀರಿದ ವಿಳಂಬರ್ಳ 

ಸಂದಭಗದಲಿ್ಲ , ಅನ್ನಗುರ್ವಾದ ದೇರ್ಶೀರ್ ಅವಧಿರ್ ಠೇವಣಿ ದರಕಾ ಾಂತ (ಅಕಾಲ್ಲಕ ವಾಪಸಾತಿ 

ಸೌಲಭಯ ದಾಂದಿಗೆ ದೇರ್ಶೀರ್ ಅವಧಿರ್ ಠೇವಣಿರ್ಳಿಗೆ ಅನವ ರ್ವಾಗುವ ದರರ್ಳು) 2% ದರದಲಿ್ಲ  ಬಡಿಿರ್ನ್ನು  

ಪಾವತಿಸಲಾಗುತು ದ್.  

e) ಸಂರ್ರ ಹದ ಅಡಿರ್ಲಿ್ಲ  ಚೆಕ್್ನ ಆದಾರ್ವನ್ನು  ಗ್ರರ ಹಕರ ಓವರ್ಡ್ರರ ಫ್ರ /ಸಾಲ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, 

ಸಾಲದ ಖಾತೆಗೆ ಅನವ ರ್ವಾಗುವ ದರದಲಿ್ಲ  ಬಡಿಿರ್ನ್ನು  ಪಾವತಿಸಲಾಗುತು ದ್. ಅಸಾಧಾರರ್ ವಿಳಂಬರ್ಳಿಗ್ರಗಿ, 

ಸಾಲದ ಖಾತೆಗೆ ಅನವ ರ್ವಾಗುವ ದರಕಾ ಾಂತ 2% ರಷ್ಟರ  ಬಡಿಿರ್ನ್ನು  ಪಾವತಿಸಲಾಗುತು ದ್. 

f) ಕೆರ ಡಿಟ್ ಕಾಡ್್ಗರ್ಳಿಗ್ರಗಿ, ಕೆರ ಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಗ ಗ್ರರ ಹಕರು 2 ಕೆಲಸದ ದಿನರ್ಳಲಿ್ಲ  ಸಿ ಳಿೀರ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು  ಠೇವಣಿ 

ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು  ಕೆರ ಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಗ ಪಾವತಿರ್ ಅಾಂತಿಮ ದಿನ್ಯಾಂಕದ ಮದಲು 5 ಕೆಲಸದ ದಿನರ್ಳ ಒಳಗೆ 

ಹರವಲರ್ವನ್ನು  ಪರಿರ್ಶೀಲ್ಲಸಿದರೆ, ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಯಾವುದೇ ದಂಡ ಅಥವಾ ದಂಡ ಶುಲಾ ವನ್ನು  ವಿಧಿಸುವುದಿಲಿ  

ಮತ್ತು  ಬ್ಯ ಾಂಕನ ಕನೆರ್ಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಾದ ಕೆರ ಡಿಟ್ ಸಂದಭಗದಲಿ್ಲ  ಕೆರ ಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಗ ಪಾವತಿರ್ 

ಅಾಂತಿಮ ದಿನ್ಯಾಂಕದಳಳಗೆ ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ ಪಾವತಿರ್ನ್ನು  ಪರಿರ್ಣಿಸುವುದಿಲಿ . ಆದಾಗೂಯ , ಗ್ರರ ಹಕರ 

ಕಾರರ್ರ್ಳಿಗ್ರಗಿ ವಿಳಂಬವಾದ ಕೆರ ಡಿಟ್ ಸಂದಭಗದಲಿ್ಲ , ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಪೆನ್ಯಲ್ಲರ  ಅಥವಾ ದಂಡದ ಶುಲಾ ರ್ಳನ್ನು  

ವಿಧಿಸುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಕೆರ ಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಗ ನರ್ಮರ್ಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ರ್ಳ ಪರ ಕಾರ ಬಡಿಿರ್ನ್ನು  ವಿಧಿಸುತು ದ್ ಮತ್ತು  

ಭಾರ್ಶಃ ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ವಿಳಂಬ ಪಾವತಿಗೆ ಅನವ ಯಸುತು ದ್.  
 

3.6 ಸಾಗಣೆಯಲಿಲ  ಕಳೆದುಹೀದ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ 

ಗ್ರರ ಹಕರಿಾಂದ ಸಂರ್ರ ಹಣೆಗ್ರಗಿ ಬ್ಯ ಾಂಕಗೆ ಹಸಾು ಾಂತರಿಸಿದ ನಂತರ ದಾಖಲೆರ್ ನಷರ ದಿಾಂದಾಗಿ ಗ್ರರ ಹಕರು ಅನ್ನಭವಿಸಿದ 

ಆರ್ಥಗಕ ನಷರ ಕೆಾ  ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ರ್ಳ ಗ್ರರ ಹಕ ಪರಿಹಾರ ನೀತಿರ್ನ್ನು  ಸಹ ಚೆಕ್ ಸಂರ್ರ ಹ ನೀತಿರ್ಲಿ್ಲ  ಸೂಚಿಸಲಾಗುತು ದ್. 

ಕಳೆದುಹೀದ ಚೆಕ್ / ದಾಖಲೆರ್ ಮತು ದ ಮೇಲೆ 10 ಕೆಲಸದ ದಿನರ್ಳವರೆಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ವಿಳಂಬರ್ಳಿಗೆ 

ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ದೇರ್ಶೀರ್ ಉಳಿತ್ಯರ್ ದರರ್ಳಲಿ್ಲ  ಬಡಿಿರ್ನ್ನು  ಪಾವತಿಸುತು ದ್. 
 

3.7 ಸೆಿ ರ ಠೇವಣಿಗಳು 

ನಧಿರ್ಳು ಮತ್ತು  ಸೂಚನೆರ್ಳನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಸಿಿ ರ ಠೇವಣಿರ್ಳ ಬುಕಾಂಗ್್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರರ ಹಕರ 

ಸೂಚನೆರ್ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಗನವಗಹಿಸಲು ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ವಿಫಲವಾದಲಿ್ಲ , ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ನರ್ದಿತ ಠೇವಣಿರ್ನ್ನು  

ಸೂಚನೆರ್ಳು ಮತ್ತು  ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ ನಧಿರ್ಳ ಪರ ಕಾರ ನರ್ದಿತ ಮೌಲಯ ದ ದಿನ್ಯಾಂಕದಾಂದಿಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್. 
 

ಈ ಠೇವಣಿರ್ಳ ಮಚ್ಯಯ ರಿಟಿರ್ ಸಂದಭಗದಲಿ್ಲ , ಈ ಸೂಚನೆರ್ಳನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸಲು ಕಟ್-ಆಫ್ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ 

ಗ್ರರ ಹಕರು ಒದಗಿಸಿದ ಮಚ್ಯಯ ರಿಟಿ ಸೂಚನೆರ್ಳ ಪರ ಕಾರ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಕಾರ್ಗನವಗಹಿಸುತು ದ್. ಉಳಿತ್ಯರ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ 

ಠೇವಣಿ ಮೇಲ್ಲನ ಬಡಿಿ  ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಖಾತೆರ್ಲಿ್ಲ  ಬ್ಯ ಾಂಕಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಬಡಿಿರ್ನ್ನು  ಪಾವತಿಸಲು 

ಅನವ ರ್ವಾಗುವ ಕನಷಠ  ಬ್ಯ ಲೆನಿ್ನಲಿ್ಲ  ಕಡಿತದ ಮೂಲಕ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಗಕ ನಷರ ವನ್ನು  ಉಾಂಟುಮಾಡುವ 

ಸೂಚನೆರ್ ಮೇರೆಗೆ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಕಾರ್ಗನವಗಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ನಜವಾದ 

ಶುಲಾ ರ್ಳು ಮತ್ತು  ಬಡಿಿರ್ನ್ನು  ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಅಾಂತಹ ನಷರ ವನ್ನು  ಸರಿದೂಗಿಸುತು ದ್. 
 

3.8 ನಕಲು ಡಿಮಾಯ ಂರ್ಡ ಡ್ರಾ ಫ್ರ ್ನ ಪಾ ಚಾಲ್ನ 

ಅಾಂತಹ ವಿನಂತಿರ್ನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ ದಿನ್ಯಾಂಕದಿಾಂದ ಹದಿನೈದು ದಿನರ್ಳ ಒಳಗೆ ಅರ್ತಯ  ದಾಖಲೆರ್ಳಾಂದಿಗೆ 

ಗ್ರರ ಹಕನಗೆ ನಕಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆರ್ ಡ್ರರ ಫ್ರ  ಅನ್ನು  ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ನೀಡುತು ದ್. ಈ ಅವಧಿರ್ನ್ನು  ಮೀರಿ ವಿಳಂಬವಾದರೆ, 

ಸಂಬಂಧಿತ ಮಚ್ಚರಿಟಿ ಅವಧಿಗೆ ಅನವ ರ್ವಾಗುವ ಸಿಿ ರ ಠೇವಣಿ ದರದಲಿ್ಲ  ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಬಡಿಿರ್ನ್ನು  ಪಾವತಿಸುತು ದ್ 

(ಅಕಾಲ್ಲಕ ವಾಪಸಾತಿ ಸೌಲಭಯ ದಾಂದಿಗೆ ದೇರ್ಶೀರ್ ಅವಧಿರ್ ಠೇವಣಿರ್ಳಿಗೆ ಅನವ ರ್ವಾಗುವ ದರರ್ಳು). 
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ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ನಲಿ್ಲ  ಡ್ರರ ಪ ಮಾಡಿದ ನಕಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆರ್ ಡ್ರರ ಫ್ರ ್ನ ವಿನಂತಿರ್ನ್ನು  ಖರಿೀದಿದಾರರು ಮಾಡಿದ 

ಸಂದಭಗರ್ಳಲಿ್ಲ  ಮಾತರ  ಇದು ಅನವ ಯಸುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಮೂರನೇ ವಯ ಕು ರ್ ಅನ್ನಮೀದನೆರ್ಳ ಸಂದಭಗದಲಿ್ಲ  

ಅನವ ಯಸುವುದಿಲಿ .  
 

3.9 ಏಜಂಟರಿಂದ ಬ್ಯ ಂಕ್್ಗಳ ಬದಧ ತೆಯ ಉಲ್ಲ ಂಘನೆ 

ಬ್ಯ ಾಂಕನ ಪರ ತಿನಧಿ/ಕರಿರ್ರ ಅಥವಾ DSA ಯಾವುದೇ ಅನ್ನಚಿತ ನಡವಳಿಕೆರ್ಲಿ್ಲ  ತ್ಡಗಿದಾದ ರೆ ಅಥವಾ 

ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಬ್ಯ ಾಂಕನ ಬದಧ ತೆರ್ನ್ನು  ಉಲಿಾಂಘಿಸಿದಾದ ರೆ ಎಾಂದು ಗ್ರರ ಹಕರಿಾಂದ ಯಾವುದೇ ದೂರನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ 

ಸಂದಭಗದಲಿ್ಲ , ದೂರನ್ನು  ತನಖೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ಪರಿರ್ಶೀಲನೆರ್ಳನ್ನು  ತಿಳಿರ್ಲು ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಸೂಕು  ಕರ ಮರ್ಳನ್ನು  

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತು ದ್. ಗ್ರರ ಹಕರು ದೂರು ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ ದಿನ್ಯಾಂಕದಿಾಂದ 7 ಕೆಲಸದ ದಿನರ್ಳಳಗೆ ಮತ್ತು  ಎಲಿ್ಲ  

ಸಮರ್ಥಗಸಲಾ ಟರ ರೂ, ಬ್ಯ ಾಂಕಾಂಗ್ ವಯ ವಹಾರದಲಿ್ಲನ ನಜವಾದ ಹರ್ಕಾಸಿನ ನಷರ ರ್ಳಿಗೆ ಗ್ರರ ಹಕರು ಪರ ಕರರ್ದ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ನೀಡುತ್ಯು ರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಇತರ ವೆಚಚ ರ್ಳು ಮತ್ತು  ಪರೀಕ್ಷ ಹರ್ಕಾಸು ಅಥವಾ 

ಆರ್ಥಗಕತರ ನಷರ ರ್ಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿರುವುದಿಲಿ . 
 

3.10 ಹೂಡಿಕ್ರ ಮತುು  ವಿಮೀಚನೆ ಸಿಲ ಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ  

ಮೂಯ ಚ್ಚರ್ಲ್ ಫಂಡ್್ಗೆ ಮುಾಂದಿನ ಪರ ಕರ ಯೆಗ್ರಗಿ ಗ್ರರ ಹಕರು ಬ್ಯ ಾಂಕಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ 

ರಿಡೆಾಂಪಶ ನ ಸಿಿಪ್ರ್ಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಗನವಗಹಿಸಲು ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ವಿಫಲವಾದರೆ, ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ವಿಳಂಬವಾದ ಮತು ವನ್ನು  

ಚಾಲ್ಲು ರ್ಲಿ್ಲರುವ ದೇರ್ಶೀರ್ ಉಳಿತ್ಯರ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ದರದಲಿ್ಲ  ಸರಿದೂಗಿಸುತು ದ್. 
 

ಒಾಂದು ವೇಳೆ ಸಾವಗಭೌಮ ಗೊೀಲಿ್  ಬ್ಾಂಡ್ (SGB) ಗ್ರಗಿ ಗ್ರರ ಹಕರ ಅರ್ಜಗರ್ನ್ನು  ತಿರಸಾ ರಿಸಿದರೆ, T+1 ಕೆಲಸದ 

ದಿನರ್ಳಲಿ್ಲ  ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಎಲಿಾ  ಪರ ರ್ತು ರ್ಳನ್ನು  ಮಾಡುತು ದ್. ಆದಾಗೂಯ , 

ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ನ ಕನೆರ್ಲಿ್ಲ  ಅರ್ಜಗದಾರರಿಗೆ ಮತು ವನ್ನು  ಮರುಪಾವತಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ಗ್ರರ ಹಕರು ಪರ ತಿ ದಿನ 

ವಿಳಂಬಕೆಾ  ರೆಪೀ ದರ + 2% ನಲಿ್ಲ  ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ಪಡೆಯುತ್ಯು ರೆ. ಅರ್ಜಗರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮತು ದ ಮೇಲೆ 

ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ಪಾವತಿಸಲಾಗುತು ದ್. 
 

3.11 ಸಾಲ್ದ ಮರುಪಾವತಿಯ ಮೇಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ವಾಪಸಾತಿ 

ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಗ್ರರ ಹಕರು, ಎಲಿಾ  ಸ್ಥಕ್ಕಯ ರಿಟಿರ್ಳು / ದಾಖಲೆರ್ಳು / ರ್ಶೀಷ್ಕ್ಗಕೆ ಪತರ ರ್ಳನ್ನು  ಅಡಮಾನಗೊಳಿಸಿದ ಆಸಿು ಗೆ 15 

ಕೆಲಸದ ದಿನರ್ಳಲಿ್ಲ  ಒಪಿಾ ದ ಅಥವಾ ಒಪಾ ಾಂದ ಮಾಡಿಕಾಂಡ ಎಲಿಾ  ಬ್ಕರ್ಳ ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು  ಇತರ 

ಸಂಬಂಧಿತ ಔಪಚಾರಿಕತೆರ್ಳು ಮತ್ತು  ದಾಖಲಾತಿರ್ಳಿಗೆ ಹಿಾಂತಿರುಗಿಸುತು ದ್. 
 

ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಿೆ ಲಮ್್ಗ್ರಗಿ ಸ್ಥಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಹಕಾ ನ್ನು  ಚಲಾಯಸಬೇಕಾದರೆ, ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಇತರ 

ಕಿೆ ಲಮ್್ರ್ಳ ಬಗೆೆ  ಸಂಪೂರ್ಗ ವಿವರರ್ಳಾಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸೂಚನೆರ್ನ್ನು  ನೀಡುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಿತ ಕಿೆ ಲಮ್ 

ಇತಯ ಥಗವಾಗುವವರೆಗೆ / ಪಾವತಿಸುವವರೆಗೆ ಅಡಮಾನಗೊಳಿಸಿದ ಆಸಿು ರ್ ಭದರ ತೆರ್ಳು / ದಾಖಲೆರ್ಳು / 

ರ್ಶೀಷ್ಕ್ಗಕೆರ್ನ್ನು  ಉಳಿಸಿಕಳುಳ ತು ದ್. ಒಪಾ ಾಂದದ ಎಲಿಾ  ಬ್ಕರ್ಳ ಮರುಪಾವತಿರ್ 15 ಕೆಲಸದ ದಿನರ್ಳನ್ನು  ಮೀರಿದ 

ಅಡಮಾನದ ಆಸಿು ಗೆ ಭದರ ತೆರ್ಳು / ದಾಖಲೆರ್ಳು / ರ್ಶೀಷ್ಕ್ಗಕೆ ಪತರ ರ್ಳನ್ನು  ಹಿಾಂದಿರುಗಿಸಲು ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ನ ಕಡೆಯಾಂದ 

ವಿಳಂಬಕಾಾ ಗಿ, ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಪರ ತಿ ವಾರಕೆಾ  ರೂ.100/- ರ್ರಿಷಠ  ರೂ. 5,000/-. 
 

3.12 ಕ್ರಾ ಡಿಟ ಮತುು /ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟಿನ ವಾಪಸಾತಿಯಲಿಲ  ವಿಳಂಬ  

NEFT, RTGS ಅಥವಾ ಗ್ರರ ಹಕರ ಪರವಾಗಿ ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನರ್ಳಂತಹ ಒಳಗಿನ ಹರ್ ರವಾನೆರ್ಳ 

ಕೆರ ಡಿಟ್್ರ್ಳನ್ನು  ನಭಾಯಸುವಲಿ್ಲ  ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರರ್ವಾದ ವಿಳಂಬಕಾಾ ಗಿ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ 

ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ನೀಡುತು ದ್. ದೀಷ ಅಥವಾ ನಲಗಕ್ಷಯ ದ ಕಾರರ್ದಿಾಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಗವಿಧಾನದ/ನಯಂತರ ಕ 

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿರ್ಳ ಪರ ಕಾರ ಟೈಮ್್ಲೈನ್ಗೆ ಮೀರಿದ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗೆ NEFT/NECS/NACH ವಹಿವಾಟುರ್ಳನ್ನು  ಜಮಾ 

ಮಾಡುವಲಿ್ಲ  ವಿಳಂಬಕಾಾ ಗಿ, ಬ್ಯ ಾಂಕ್ RBI LAF ರೆಪೀ ದರದಲಿ್ಲ  ಗ್ರರ ಹಕರ ದಂಡದ ಬಡಿಿರ್ನ್ನು  ಮತ್ತು  ಎರಡು 

ಪರ ತಿಶತವನ್ನು  ಪಾವತಿಸುತು ದ್. ಆ ನಟಿರ ನಲಿ್ಲ  ಗ್ರರ ಹಕರು ಯಾವುದೇ ಕಿೆ ಲಮ್ ಸಲಿ್ಲಸದಿದದ ರೂ ದಂಡದ ಬಡಿಿರ್ನ್ನು  

ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತು ದ್. 

ಕಾರ್ಗವಿಧಾನದ / ನಯಂತರ ಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿರ್ಳ ಪರ ಕಾರ ಟೈಮ್್ಲೈನ್ಗೆ ಮೀರಿ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗೆ RTGS ಅನ್ನು  

ಕೆರ ಡಿಟ್ ಮಾಡುವಲಿ್ಲ  ವಿಳಂಬಕಾಾ ಗಿ, ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಗ್ರರ ಹಕರ ದಂಡದ ಬಡಿಿರ್ನ್ನು  ಪರ ಸುು ತ ರೆಪೀ ದರದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  

ದಿನಕೆಾ  ಎರಡು ಪರ ತಿಶತದಷ್ಟರ  ಪಾವತಿಸುತು ದ್. ಅದೇ ದಿನ ಪಾಸ ಮಾಡಿದ ಕೆರ ಡಿಟ್್ನ್ಾಂದಿಗೆ ಕೆರ ಡಿಟ್ 

ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ಒಾಂದು ದಿನಕೆಾ  ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ಪಾವತಿಸಲಾಗುತು ದ್. ಆ ನಟಿರ ನಲಿ್ಲ  ಗ್ರರ ಹಕರು ಯಾವುದೇ ಕಿೆ ಲಮ್ 
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ಸಲಿ್ಲಸದಿದದ ರೂ ದಂಡದ ಬಡಿಿರ್ನ್ನು  ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತು ದ್. 
 

ಒಾಂದು ವೇಳೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರರ್ಕ್ಕಾ  ಫಲಾನ್ನಭವಿರ್ ಖಾತೆಗೆ ಹರ್ವನ್ನು  ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿದಿದದ ರೆ, 

ಉದಾ. ಖಾತೆಯು ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲಲಿದಿದದ ರೆ, ಖಾತೆರ್ನ್ನು  ಫ್ರ ೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದದ ರೆ, ಇತ್ಯಯ ದಿ, ಸಿವ ೀಕರಿಸುವ ಸದಸಯ ರ 

ಸದಸಯ  ಇಾಂಟರ್ಫೇಸ್ನಲಿ್ಲ  ಪಾವತಿರ್ನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ ಒಾಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿರ್ಜಎಸ 

ಪಾವತಿರ್ಳಿಗ್ರಗಿ ಆರ್ಟಿರ್ಜಎಸ ವಯ ವಹಾರ ದಿನದ ಅಾಂತಯ ದ ಮದಲು ಹರ್ವನ್ನು  ಮೂಲ ಸದಸಯ ರಿಗೆ 

ಹಿಾಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತು ದ್. NEFT ವಹಿವಾಟುರ್ಳಿಗೆ ಹರ್ವನ್ನು  ಸದಸಯ  ಇಾಂಟರ್ಫೇಸ್ನಲಿ್ಲ  ಪಾವತಿರ್ನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ 2 

ಗಂಟೆರ್ಳ ಒಳಗೆ ಹಿಾಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತು ದ್. 
 

3.13 ವಿಫಲ್ವಾದ ATM ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು  ಕ್ರಾ ಡಿಟ ಮಾಡುವಲಿಲ  ವಿಳಂಬ 

ಗ್ರರ ಹಕರ ದೂರಿನ ಸಿವ ೀಕೃತಿಯಾಂದ 5 ದಿನರ್ಳಳಗೆ ವಿನಂತಿರ್ನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ನರಾಕರಿಸುವ ಬಗೆೆ  

ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ತನಖೆ ಮಾಡುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಅದರ ನಧಾಗರವನ್ನು  ತಿಳಿಸುತು ದ್. ಕೆರ ಡಿಟ್ ಅನ್ನು  ರವಾನಸುವಲಿ್ಲ  

ವಿಳಂಬವಾದ ಸಂದಭಗದಲಿ್ಲ , T + 5 ದಿನರ್ಳನ್ನು  ಮೀರಿದ ವಿಳಂಬದ ದಿನಕೆಾ  100 ರೂಪಾಯರ್ಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು  

ಗ್ರರ ಹಕರಿಾಂದ ಯಾವುದೇ ಕಿೆ ಲಮ್ ಇಲಿದ್ ಸವ ಯಂಚಾಲ್ಲತವಾಗಿ ಗ್ರರ ಹಕರ ಖಾತೆ/ಕೆರ ಡಿಟ್ ಕಾಡ್್ಗಗೆ ಜಮಾ 

ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್. 

ಕಾ ಮಸಂ

ಖ್ಯಯ  

ಘಟನೆಯ ವಿವರಣೆ ಸವ ಯಂ-ಹಿಂಚಲ್ನ ಮತುು  ಪರಿಹಾರಕಾಾ ಗಿ ಚೌಕಟುರ  

  ಸವ ಯಂ-ಹಿಂಚಲ್ನಕಾಾ ಗಿ 

ಟೈಮ್ಲೈನ್ 

ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರ 

I  II  III  IV 

1  ಸವ ಯಂಚಾಲಿತ ಟೆಲ್ಲ ರ್ ಯಂತಾ ಗಳು (ATMs)  

A  ಗ್ರರ ಹಕರ 

ಖಾತೆರ್ನ್ನು  

ಡೆಬಿಟ್ 

ಮಾಡಲಾಗಿದುದ  

ಹರ್ವನ್ನು  

ವಿತರಿಸಲಾಗಿಲಿವಾ

ಗಿದದ ರೆ. 

ರ್ರಿಷಠ  T + 5 ದಿನರ್ಳಲಿ್ಲ  

ವಿಫಲ ವಹಿವಾಟಿನ ಪರ -

ಆಕರ ರ್ವ ರಿವಸಗಲ್ (R). 

T + 5 ದಿನರ್ಳನ್ನು  ಮೀರಿದ 

ವಿಳಂಬದ ಪರ ತಿ ದಿನಕೆಾ  

100/ ಖಾತೆದಾರರ ಕೆರ ಡಿಟ್್ಗೆ. 

 
 

ಹಿಂಚಲ್ನ ಮತುು  ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ಬ್ಯ ಂಕ್ ನಡೆಸದಿದದ ರೆ ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ಕ್ರಾ ಯಾ ವಿಧಾನ 

ಗ್ರರ ಹಕರು ವಹಿವಾಟಿನ ವಿವರರ್ಳಾಂದಿಗೆ ಬ್ಯ ಾಂಕನ ಕಾಂದುಕರತೆ ನವಾರಣಾ ಕಾಂದರ ವನ್ನು  ಸಂಪಕಗಸಬಹುದು. 

ವಿವರರ್ಳು ಇಲಿ್ಲ  ಲಭಯ ವಿದ್: 
https://www.dbs.com/in/treasures/common/redressal-of-complaints-and-grievances.page  
 

30 ದಿನರ್ಳಳಗೆ ದೂರು ಪರಿಹರಿಸದಿದದ ರೆ, ಗ್ರರ ಹಕರು "ರಿಸರ್ವಗ ಬ್ಯ ಾಂಕ್-ಇಾಂಟಿಗೆರ ೀಟೆಡ್ ಒಾಂಬುಡಿ್್ಮನ ಸಿಾ ೀಮ್ 

(RB-IOS, 2021)" ಅಡಿರ್ಲಿ್ಲ  ದೂರು ನೀಡಬಹುದು. RB-IOS, 2021 ಗ್ರರ ಹಕರು ಅದರಲಿ್ಲ  ನದಿಗಷರ ಪಡಿಸಿದ RBI 

ನಯಂತಿರ ತ ಘಟಕರ್ಳ ವಿರುದಧ  ದೂರುರ್ಳನ್ನು  ಸಲಿ್ಲಸಲು ಒಾಂದೇ ಉಲಿೆೀಖ ಬಿಾಂದುವನ್ನು  ಒದಗಿಸುತು ದ್. RB-IOS, 2021 

RBI ವೆಬ್ಸೈಟ್್ನಲಿ್ಲ  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾರ್ಗದಲಿ್ಲ  ಲಭಯ ವಿದ್: 
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf  
 

ದೂರುರ್ಳನ್ನು  ಆನ್ಲೈನ್ನಲಿ್ಲ  https://cms.rbi.org.in ನಲಿ್ಲ  ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೀಸಲಾದ ಇ-ಮೇಲ್ 

crpc@rbi.org.in ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಕರ ಮದಲಿ್ಲ  'ಕಾಂದಿರ ೀಕೃತ ರಸಿೀದಿ ಮತ್ತು  ಸಂಸಾ ರಣಾ ಕಾಂದರ ' (CRPC) ಸ್ಥಟ್್ಗೆ 

https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf
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ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ರಿಸರ್ವಗ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ, 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ಸ್ಥಕರ ರ 17, ಚಂಡಿೀರ್ಢ – 160 017 ರಲಿ್ಲ  ಈ 

ಕೆಳಗಿನ ಮಾರ್ಗದಲಿ್ಲ  ನೀಡಲಾಗಿದ್ - https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121_A.pdf. 

ಟೀಲ್ ಫ್ರ ೀ ಸಂಖೆಯ  - 14448  

(ಬಳಿಗೆೆ  9:30 ರಿಾಂದ ಸಂಜ 5:15 ರವರೆಗೆ) - ಬಹು-ಭಾಷಾ ಸಹಾರ್ದಾಂದಿಗೆ ದೂರುರ್ಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಕಾಂದುಕರತೆ 

ಪರಿಹಾರದ ಮಾಹಿತಿರ್ನ್ನು  ಸಲಿ್ಲಸುವಲಿ್ಲ  ಸಹಾರ್ ಪಡೆರ್ಲು ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಲಭಯ ವಿದ್.  
 

ಕಾರ್ಡಗ ವಹಿವಾಟಿನಲಿಲ  ಅನವ ಯವಾಗುವ ಪರಿಹಾರ: 

ಕಾ ಮಸಂ

ಖ್ಯಯ  

ಘಟನೆಯ ವಿವರಣೆ ಸವ ಯಂ-ಹಿಂಚಲ್ನ ಮತುು  ಪರಿಹಾರಕಾಾ ಗಿ ಚೌಕಟುರ  

  ಸವ ಯಂ-ಹಿಂಚಲ್ನಕಾಾ ಗಿ 

ಟೈಮ್ಲೈನ್ 

ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರ 

I  II  III  IV 

2  ಕಾರ್ಡಗ ವಹಿವಾಟು 

a  ಕಾರ್ಡ್ಗನಂದ 

ಕಾರ್ಡಗ ವಗ್ರಗವಣೆ  

ಫಲಾನ್ನಭವಿ ಖಾತೆಗೆ 

ಕೆರ ಡಿಟ್ ಪರಿಣಾಮ 

ಬಿೀರದಿದದ ಲಿ್ಲ , T + 1 

ದಿನದಳಗೆ ವಹಿವಾಟನ್ನು  

ರಿವಸಗ ಮಾಡಲಾಗುವುದು 
(R). 

T + 1 ದಿನವನ್ನು  

ಮೀರಿದ ವಿಳಂಬದ 

ದಿನಕೆಾ  ₹100/-  
ಕಾಡ್ಗ ಖಾತೆಯಾಂದ 

ಡೆಬಿಟ್ 

ಮಾಡಲಾಗಿದುದ  

ಫಲಾನ್ನಭವಿ ಕಾಡ್ಗ 

ಖಾತೆಗೆ ಕೆರ ಡಿಟ್ 

ಆಗಿಲಿದಿದದ ರೆ. 

b  PoS ನಲಿಲ  ನಗದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾರಾಟದ ಪಾಯಿಂಟ (PoS) (ಕಾರ್ಡಗ ಪಾ ಸುು ತ). 

PoS ನಲಿ್ಲ  ನರ್ದು 

ಸೇರಿದಂತೆ 

ಮಾರಾಟದ 

ಪಾಯಾಂಟ್ (PoS) 

(ಕಾಡ್ಗ ಪರ ಸುು ತ). 

T + 5 ದಿನರ್ಳಲಿ್ಲ  ಸವ ಯಂ-

ಹಿಾಂಚಲನ. 

T + 5 ದಿನರ್ಳನ್ನು  

ಮೀರಿದ ವಿಳಂಬದ 

ದಿನಕೆಾ  ₹ 100/ 

ಖಾತೆಯಾಂದ ಡೆಬಿಟ್ 

ಆಗಿದುದ , ವಾಯ ಪಾರಿ 

ಸಿ ಳದಲಿ್ಲ  

ದೃಢೀಕರರ್ವನ್ನು  

ಸಿವ ೀಕರಿಸಲಾಗಿಲಿದಿದದ

ರೆ ಅಾಂದರೆ, ಚಾಜ್ಗ-

ಸಿಿಪ ಅನ್ನು  

ರಚಿಸಲಾಗಿಲಿದಿದದ ರೆ. 

c  ಕಾಡ್ಗ 

ಪರ ಸುು ತವಾಗಿಲಿ  
(CNP) 
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(ಇಕಾಮಸಗ) 

 ಖಾತೆಯಾಂದ ಡೆಬಿಟ್ 

ಆಗಿದುದ  ವಾಯ ಪಾರಿ 

ವಯ ವಸಿ್ಥರ್ಲಿ್ಲ  

ದೃಢೀಕರರ್ವನ್ನು  

ಸಿವ ೀಕರಿಸಲಾಗಿಲಿ . 

 
 

3.14 ಡೆಬಿಟ ಕಾರ್ಡ್ಗಗಳು/ಮಬೈಲ್ ಬ್ಯ ಂಕ್ರಂಗ್/ಇಂಟರ್್ನೆಟ ಬ್ಯ ಂಕ್ರಂಗ್/ಕ್ರಾ ಡಿಟ 

ಕಾರ್ಡ್ಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೀಸದ ವಹಿವಾಟಿನ ಖಾತೆಯಲಿಲ  ತಪಿಾ ದ/ಅನಧಿಕೃತ 

ಡೆಬಿಟ್ಗಳ ಹಿಂಚಲ್ನ 

ಒನ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ವಡ್ಗ ಅಥವಾ 2 ಫ್ಯಯ ಕರ ರ ಅಥಾಂಟಿಕಶನ (2FA) ಅನ್ನಸರಿಸಿದ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಉಾಂಟಾಗುವ 

ಕಿೆ ಲಮ್ ಅನ್ನು  ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಜವಾಬ್ದ ರನ್ಯಗಿರುವುದಿಲಿ . ಒಳಗೊಾಂಡಿರುವ ಮತು ವನ್ನು  ಲೆಕಾ ಸದ್ 

ಅಾಂತಹ ಕಿೆ ಲಮ್ ಅಥವಾ ಕಿೆ ಲಮ್್ರ್ಳನ್ನು  ತಿರಸಾ ರಿಸಲಾಗುತು ದ್. 
 

ಮೇಲ್ಲನವುರ್ಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿಯಾಗಿ, ಗ್ರರ ಹಕರ ನಲಗಕ್ಷಯ ದಿಾಂದ ನಷರ ವುಾಂಟಾದ ಸಂದಭಗರ್ಳಲಿ್ಲ  ಅನಧಿಕೃತ 

ವಹಿವಾಟುರ್ಳಿಾಂದ ಉಾಂಟಾಗುವ ನಷರ ಕೆಾ  ಗ್ರರ ಹಕನ್ನ ಜವಾಬ್ದ ರನ್ಯಗಿರುತ್ಯು ನೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವನ್ನ / ಅವಳು 

ಪಾವತಿರ್ ರುಜುವಾತ್ತರ್ಳನ್ನು  ಹಂಚಿಕಾಂಡಿರುವ ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿವರರ್ಳು ಖಾತೆರ್ನ್ನು  

ಹಂಚಿಕಳಳ ಬ್ರದು - ನರ್ಮರ್ಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ರ್ಳಲಿ್ಲ  ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ ಮತ್ತು  ಕಾಲಕಾಲಕೆಾ  ಕಿೆ ಲಾಂಟ್ ರ್ಶಕ್ಷರ್ 

ಪರ ರ್ತು ರ್ಳಲಿ್ಲ  ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್. ಅನಧಿಕೃತ ವಹಿವಾಟನ್ನು  ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಗ್ರರ ಹಕರು ಸಂಪೂರ್ಗ 

ನಷರ ವನ್ನು  ಭರಿಸುತ್ಯು ರೆ. ಅನಧಿಕೃತ ವಹಿವಾಟಿನ ವರದಿರ್ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ನಷರ , ಅದರ ನಂತರ 

ಪರ ತಿ ನಷರ ವು ಬ್ಯ ಾಂಕನ ಜವಾಬ್ದ ರಿಯಾಗಿದ್. 
 

ಅನಧಿಕೃತ ವಹಿವಾಟಿನ ಸಂದರ್ಗದಲಿಲ  ಗ್ರಾ ಹಕರ ಹಣೆಗ್ರರಿಕ್ರಯ ವಿವರಗಳು: 

ಗ್ರಾ ಹಕರ ಶೂನಯ  ಹಣೆಗ್ರರಿಕ್ರ 

1. ಕೆಳಗಿನ ಘಟನೆರ್ಳಲಿ್ಲ  ಅನಧಿಕೃತ ವಹಿವಾಟು ಸಂಭವಿಸಿದಾರ್ ಶೂನಯ  ಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಗೆ ಗ್ರರ ಹಕರು 

ಅಹಗರಾಗಿರುತ್ಯು ರೆ:  

i) ಬ್ಯ ಾಂಕನ ಕಡೆಯಾಂದ ಕಡುಗೆ ವಂಚನೆ / ನಲಗಕ್ಷಯ  / ಕರತೆ (ಗ್ರರ ಹಕರಿಾಂದ ವಹಿವಾಟು 

ವರದಿಯಾಗಿದ್ಯೇ ಅಥವಾ ಇಲಿವೇ ಎಾಂಬುದನ್ನು  ಲೆಕಾ ಸದ್).  

ii) ಮೂರನೇ ಕಕೆ  ಉಲಿಾಂಘನೆರ್ಲಿ್ಲ  ಕರತೆಯು ಬ್ಯ ಾಂಕನಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಗ್ರರ ಹಕರಲಿ್ಲ  ಇರುವುದಿಲಿ  

ಆದರೆ ವಯ ವಸಿ್ಥರ್ಲಿ್ಲ  ಬೇರೆಡೆ ಇರುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಅನಧಿಕೃತ ವಹಿವಾಟಿನ ಬಗೆೆ  ಬ್ಯ ಾಂಕನಾಂದ 

ಸಂವಹನವನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ ಮೂರು ಕೆಲಸದ ದಿನರ್ಳಲಿ್ಲ  ಗ್ರರ ಹಕರು ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ಯು ರೆ.  

 
ಗ್ರಾ ಹಕರ ಸಿೀಮಿತ ಹಣೆಗ್ರರಿಕ್ರ 

2. ಕೆಳಗಿನ ಸಂದಭಗರ್ಳಲಿ್ಲ  ಅನಧಿಕೃತ ವಹಿವಾಟುರ್ಳಿಾಂದ ಉಾಂಟಾಗುವ ನಷರ ಕೆಾ  ಗ್ರರ ಹಕನ್ನ 

ಜವಾಬ್ದ ರನ್ಯಗಿರುತ್ಯು ನೆ:  

i) ಗ್ರರ ಹಕರ ನಲಗಕ್ಷಯ ದಿಾಂದ ನಷರ ವುಾಂಟಾದ ಸಂದಭಗರ್ಳಲಿ್ಲ , ಅವನ್ನ/ಅವಳು ಪಾವತಿರ್ 

ರುಜುವಾತ್ತರ್ಳನ್ನು  ಹಂಚಿಕಾಂಡಿರುವಂತಹ ಸಂದಭಗರ್ಳಲಿ್ಲ , ಅನಧಿಕೃತ ವಯ ವಹಾರವನ್ನು  

ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಗ್ರರ ಹಕನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಗ ನಷರ ವನ್ನು  ಭರಿಸುತ್ಯು ನೆ. ಅನಧಿಕೃತ 

ವಹಿವಾಟಿನ ವರದಿರ್ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ನಷರ ವನ್ನು  ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಭರಿಸತಕಾ ದುದ . 

ii) ಅನಧಿಕೃತ ವಿದುಯ ನ್ಯಮ ನ ಬ್ಯ ಾಂಕಾಂಗ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಜವಾಬ್ದ ರಿಯು ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಗ್ರರ ಹಕರು 

ಇಬಬ ರದೂದ  ಆಗಿರದೇ ಇರುವ ಸಂದಭಗರ್ಳಲಿ್ಲ , ವಯ ವಸಿ್ಥರ್ಲಿ್ಲ  ಬೇರೆಡೆ ಇರುತು ದ್ ಮತ್ತು  

ವಿಳಂಬವಾದಾರ್ (ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ನಾಂದ ಸಂವಹನವನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ ನ್ಯಲಾ ರಿಾಂದ ಏಳು ಕೆಲಸದ 

ದಿನರ್ಳು) ಅಾಂತಹ ವಹಿವಾಟಿನ ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಲಿ್ಲ  ಗ್ರರ ಹಕರ ಭಾರ್ವಾಗಿ, ಗ್ರರ ಹಕರ ಪರ ತಿ 

ವಹಿವಾಟಿನ ಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಯು ವಹಿವಾಟಿನ ಮೌಲಯ  ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಕೀಷರ ಕದಲಿ್ಲ  
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ನಮೂದಿಸಲಾದ ಮತು ಕೆಾ  ಸಿೀಮತವಾಗಿರುತು ದ್, ಯಾವುದು ಕಡಿಮಯೊೀ ಅದು. 

ಕೀಷರ ಕ1 

ಅಂಶ 2 (ii) ಅಡಿಯಲಿಲ  ಗ್ರಾ ಹಕರ ಗರಿಷಠ  ಹಣೆಗ್ರರಿಕ್ರ 

ಖಾತೆಯ ಪಾ ಕಾರ ಗರಿಷಠ  

ಹಣೆಗ್ರರಿಕ್ರ 
(₹) 

*  BSBD / ಸರ್ಣ  ಖಾತೆರ್ಳು 5,000 

 
 

*  ಎಲಿಾ  ಇತರ SB ಖಾತೆರ್ಳು 10,000 

*  ಮುಾಂರ್ಡ ಪಾವತಿ ದಾಖಲೆರ್ಳು ಮತ್ತು  ಉಡುಗೊರೆ 

ಕಾಡ್್ಗರ್ಳು 

*  MSME ರ್ಳ ಚಾಲ್ಲು  / ನರ್ದು ಕೆರ ಡಿಟ್ / ಓವರ್ಡ್ರರ ಫ್ರ  

ಖಾತೆರ್ಳು 

*  ಚಾಲ್ಲು  ಖಾತೆರ್ಳು / ನರ್ದು ಕೆರ ಡಿಟ್ / ವಾಷ್ಕ್ಗಕ 

ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯ ಲೆನಿ  ಹಾಂದಿರುವ ವಯ ಕು ರ್ಳ 

ಓವರ್ಡ್ರರ ಫ್ರ  ಖಾತೆರ್ಳು (ವಂಚನೆರ್ ಘಟನೆರ್ 

ಹಿಾಂದಿನ 365 ದಿನರ್ಳಲಿ್ಲ ) / ರೂ.25 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ 

ಮತಿ 

*  5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಮತಿರ್ನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಕೆರ ಡಿಟ್ 

ಕಾಡ್್ಗರ್ಳು 

*  ಎಲಿಾ  ಇತರ ಚಾಲ್ಲು / ನರ್ದು ಕೆರ ಡಿಟ್ / 

ಓವರ್ಡ್ರರ ಫ್ರ  ಖಾತೆರ್ಳು 

25,000 

*  5 ಲಕ್ಷಕಾ ಾಂತ ಹೆಚಿಚ ನ ಮತಿರ್ನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ 

ಕೆರ ಡಿಟ್ ಕಾಡ್್ಗರ್ಳು 

 
 

3. ಮೇಲ್ಲನ ಪಾಯ ರಾಗ್ರರ ಫ್ 1 (ii) ಮತ್ತು  ಪಾಯ ರಾಗ್ರರ ಫ್ 2 (ii) ನಲಿ್ಲ  ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಮೂರನೇ ವಯ ಕು ರ್ 

ಉಲಿಾಂಘನೆರ್ಳಲಿ್ಲ  ಗ್ರರ ಹಕರ ಒಟಾರ ರೆ ಹಣೆಗ್ರರಿಕೆ, ಕರತೆಯು ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಗ್ರರ ಹಕರಲಿ್ಲರುವುದಿಲಿ  

ಆದರೆ ವಯ ವಸಿ್ಥರ್ಲಿ್ಲ  ಬೇರೆಡೆ ಇರುತು ದ್, ಕೀಷರ ಕ 2ರಲಿ್ಲ  ಸಾರಾಾಂರ್ಶಸಲಾಗಿದ್ : 

ಕೀಷರ ಕ 2 

ಗ್ರಾ ಹಕರ ಹಣೆಗ್ರರಿಕ್ರಯ ಸಾರಾಂಶ 
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ಸಂವಹನವನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ 

ದಿನಂಕದಿಂದ ಮೀಸದ 

ವಹಿವಾಟನ್ನು  ವರದಿ ಮಾಡಲು 

ತೆಗೆದುಕಂಡ ಸಮಯ 

ಗ್ರಾ ಹಕರ ಹಣೆಗ್ರರಿಕ್ರ (₹) 

3 ಕೆಲಸದ ದಿನರ್ಳಲಿ್ಲ   ಶೂನಯ  ಹಣೆಗ್ರರಿಕೆ 

4 ರಿಾಂದ 7 ಕೆಲಸದ ದಿನರ್ಳಲಿ್ಲ  ವಹಿವಾಟಿನ ಮೌಲಯ  ಅಥವಾ 

ಕೀಷರ ಕ 1 ರಲಿ್ಲ  ನಮೂದಿಸಲಾದ 

ಮತು , ಯಾವುದು ಕಡಿಮಯೊೀ 

ಅದು 

7 ಕೆಲಸದ ದಿನರ್ಳನ್ನು  ಮೀರಿ  *ಉಲೆಲ ೀಖಿಸಲಾದ ಷರತುು ಗಳ 

ಪಾ ಕಾರ 

 
 

ಸಂವಹನವನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸುವ ದಿನ್ಯಾಂಕವನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಗ್ರರ ಹಕರ ಹೀಮ್ ಶಾಖೆರ್ ಕೆಲಸದ 

ವೇಳಾಪಟಿರ ರ್ ಪರ ಕಾರ ಕೀಷರ ಕ 2 ರಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆೀಖಿಸಲಾದ ಕೆಲಸದ ದಿನರ್ಳ ಸಂಖೆಯ ರ್ನ್ನು  ಎಣಿಸಲಾಗುತು ದ್. 
 

ಶೂನಯ  ಹಣೆಗ್ರರಿಕ್ರ / ಗ್ರಾ ಹಕರ ಸಿೀಮಿತ ಹಣೆಗ್ರರಿಕ್ರಗ್ರಗಿ ರಿವಸಗಲ್ ಟೈಮ್ಲೈನ್ 
 

4. ಗ್ರರ ಹಕರು ಸೂಚಿಸಿದ ನಂತರ, ಅನಧಿಕೃತ ಎಲೆಕಾರ ಾನಕ್ ವಹಿವಾಟಿನಲಿ್ಲ  ಒಳಗೊಾಂಡಿರುವ ಮತು ವನ್ನು  ಗ್ರರ ಹಕರು 

ಅಾಂತಹ ಅಧಿಸೂಚನೆರ್ ದಿನ್ಯಾಂಕದಿಾಂದ 10 ಕೆಲಸದ ದಿನರ್ಳಲಿ್ಲ  ಗ್ರರ ಹಕರ ಖಾತೆಗೆ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕ 

(ಶಾಯ ಡೀ ರಿವಸಗಲ್)(ವಿಮಾ ಕಿೆ ಲಮ್್ನ ಇತಯ ಥಗಕಾಾ ಗಿ ಕಾರ್ದ್, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ).ಗ್ರರ ಹಕರ ನಲಗಕ್ಷಯ ದ 

ಸಂದಭಗರ್ಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಅನಧಿಕೃತ ಎಲೆಕಾರ ಾನಕ್ ಬ್ಯ ಾಂಕಾಂಗ್ ವಹಿವಾಟುರ್ಳ ಸಂದಭಗದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ 

ಗ್ರರ ಹಕರ ಹಣೆಗ್ರರಿಕೆರ್ನ್ನು  ಮನ್ಯು  ಮಾಡಲು ಬ್ಯ ಾಂಕರ್ಳು ತಮಮ  ವಿವೇಚನೆಯಾಂದ ನಧಗರಿಸಬಹುದು. 

ಅನಧಿಕೃತ ವಹಿವಾಟಿನ ದಿನ್ಯಾಂಕದಂದು ಕೆರ ಡಿಟ್ ಮೌಲಯ ವನ್ನು  ನರ್ದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್. 
 

5. ಇದಲಿದ್, ಬ್ಯ ಾಂಕರ್ಳು ಇದನ್ನು  ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕಳುಳ ತು ವೆ: 

i) ದೂರುರ್ಳನ್ನು  ನವಗಹಿಸುವ ಪರ ಕರ ಯೆರ್ಲಿ್ಲ  ಬ್ಯ ಾಂಕನ ಅನ್ನಮೀದಿತ ನೀತಿರ್ಲಿ್ಲ  

ನದಿಗಷರ ಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ದಳಗೆ ಸಿಾಪಿಸಲಾದ ದೂರನ್ನು  ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತು ದ್ 

ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಹಕರ ಹಣೆಗ್ರರಿಕೆರ್ನ್ನು  ಸಿಾಪಿಸಲಾಗಿದ್, ಆದರೆ ದೂರು ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ ದಿನ್ಯಾಂಕದಿಾಂದ 90 

ದಿನರ್ಳನ್ನು  ಮೀರಬ್ರದು ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಹಕರು ಮೇಲ್ಲನ 1 ರಿಾಂದ 3 ನೇ ಅಾಂಶರ್ಳ ನಬಂಧನೆರ್ಳ ಪರ ಕಾರ 

ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತು ದ್; 

ii) ದೂರನ್ನು  ಪರಿಹರಿಸಲು ಅಥವಾ ಗ್ರರ ಹಕರ ಹಣೆಗ್ರರಿಕೆರ್ನ್ನು  ನಧಗರಿಸಲು ಸಾಧಯ ವಾರ್ದಿದದ ರೆ, 90 

ದಿನರ್ಳಲಿ್ಲ , ಪಾಯಾಂಟ್ 1 ರಿಾಂದ 3 ರಲಿ್ಲ  ಸೂಚಿಸಲಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತು ದ್; 

ಮತ್ತು   

iii) ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಡ್ಗ / ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಖಾತೆರ್ ಸಂದಭಗದಲಿ್ಲ , ಗ್ರರ ಹಕರು ಬಡಿಿರ್ ನಷರ ವನ್ನು  

ಅನ್ನಭವಿಸುವುದಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಕೆರ ಡಿಟ್ ಕಾಡ್್ಗನ ಸಂದಭಗದಲಿ್ಲ , ಗ್ರರ ಹಕರು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಬಡಿಿರ್ 

ಹರೆರ್ನ್ನು  ಹಾಂದುವುದಿಲಿ . 

 
ಬ್ಯ ಾಂಕಗೆ ದೂರನ್ನು  ಪರಿಹರಿಸಲು ಅಥವಾ ಗ್ರರ ಹಕರ ಹಣೆಗ್ರರಿಕೆರ್ನ್ನು  ನಧಗರಿಸಲು ಸಾಧಯ ವಾರ್ದಿದದ ರೆ, 90 

ದಿನರ್ಳಲಿ್ಲ , ಪಾಯ ರಾಗ್ರರ ಫ್ 1-5 ರಲಿ್ಲ  ಸೂಚಿಸಲಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತು ದ್. 
 

*ಕ್ರಳಗೆ ಉಲೆಲ ೀಖಿಸಲಾದ ಷರತುು ಗಳ ಪಾ ಕಾರ - ಅರ್ತಯ ವಿರುವ ಎಲಿೆಲಿ್ಲ  ಜೊೀಡಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಗವಿಧಾನರ್ಳು ಮತ್ತು  

ಕಾನೂನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸಿ್ಥ ರ್ಳ ಜೊತೆರ್ಲಿ್ಲ  ಅಾಂತಹ ಎಲಿಾ  ಶಂಕತ ಡೆಬಿಟ್್ರ್ಳನ್ನು  ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ತನಖೆ 

ಮಾಡುತು ದ್. ಕಸ-ಟು-ಕಸ-ಆಧಾರದಲಿ್ಲ  ಅಾಂತಹ ತನಖೆರ್ಳ ಫಲ್ಲತ್ಯಾಂಶರ್ಳನ್ನು  ಅವಲಂಬಿಸಿ. 
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i) ಯಾವುದೇ ವಂಚನೆರ್ ಸಂದಭಗದಲಿ್ಲ , ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ತನು  ಸಿಬಬ ಾಂದಿಯಾಂದ ಯಾವುದೇ ಘಟಕಕೆಾ  ಅಕರ ಮ / 

ವಂಚನೆ ಎಸರ್ಲಾಗಿದ್ ಎಾಂದು ಮನವರಿಕೆಯಾದಲಿ್ಲ , ಶಾಖೆಯು ಒಮಮ  ತನು  ಹಣೆಗ್ರರಿಕೆರ್ನ್ನು  

ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಕಿೆ ಲಮ್ ಅನ್ನು  ಪಾವತಿಸುತು ದ್. 

ii) ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ತಪಾಾ ಗಿರುವ ಸಂದಭಗರ್ಳಲಿ್ಲ , OTP ಅಥವಾ 2 ಅಾಂಶರ್ಳ ದೃಢೀಕರರ್ರ್ಳು ಅಥವಾ 

ಡ್ರಕಯ ಮಾಂಟ್್ನಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆೀಖಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಪರ ಕರರ್ದ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟು 

ಬಾಂಬಲ್ಲತವಾಗಿಲಿದಿದದ ರೆ ಮಾತರ  ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಗ್ರರ ಹಕನಗೆ ಆಕೆೆೀಪಣೆಯಲಿದ್ ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ನೀಡುತು ದ್. 

iii) ಬ್ಯ ಾಂಕನ ತಪಾಾ ರ್ಲ್ಲೀ ಅಥವಾ ಗ್ರರ ಹಕನ ತಪಾಾ ರ್ಲ್ಲೀ ಇಲಿದಿದದ ರೂ ದೀಷವು ವಯ ವಸಿ್ಥರ್ಲಿ್ಲ  ಬೇರೆಡೆ 

ಇರುವ ಸಂದಭಗರ್ಳಲಿ್ಲ , ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಗ್ರರ ಹಕರು ಅನ್ನಭವಿಸಿದ ನೇರ ಹರ್ಕಾಸಿನ ನಷರ ದ 50% ವರೆಗೆ (INR 

5,000 ಮೀರದಂತೆ) ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ನೀಡುತು ದ್. ಅಾಂತಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ಖಾತೆರ್ ರ್ಜೀವಿತ್ಯವಧಿರ್ಲಿ್ಲ  

ಒಮಮ  ಮಾತರ  ಪಾವತಿಸಲಾಗುತು ದ್. 

 
ಈ ಕಾರರ್ದಿಾಂದಾಗಿ ಉದಭ ವಿಸುವ ಹಕಾ ರ್ಳನ್ನು  ತಿರಸಾ ರಿಸುವ ಹಕಾ ನ್ನು  ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಕಾಯದ ರಿಸಿಕಾಂಡಿದ್: 

• ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ನೀಡುವ ಉತಾ ನು ರ್ಳು ಮತ್ತು  ಸೇವೆರ್ಳಿಗೆ ನರ್ಮರ್ಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ರ್ಳ ಉಲಿಾಂಘನೆ 

• ಗ್ರರ ಹಕನ ಖಾತೆ ಮತ್ತು  ಡೆಬಿಟ್/ಎಟಿಎಾಂ/ಕೆರ ಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಗ ಅಥವಾ ಇತರ ಸೂಕ್ಷಮ  ಮಾಹಿತಿಯಂತಹ 

ವಹಿವಾಟಿನ ಸಾಧನರ್ಳ ಸುರಕ್ಷತೆರ್ನ್ನು  ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕಳಳ ಲು ಕಾಲಕಾಲಕೆಾ  ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಬಿಡುರ್ಡೆ ಮಾಡಿದ 

ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿರ್ಳನ್ನು  ಗ್ರರ ಹಕರು ಅನ್ನಸರಿಸದಿರುವುದು. 

• ಎಚಚ ರಿಕೆರ್ಳನ್ನು  ತವ ರಿತವಾಗಿ ಸಿವ ೀಕರಿಸಲು ಗ್ರರ ಹಕರು ತಮಮ  ಪರ ಸುು ತ ಸಂಪಕಗ ವಿವರರ್ಳನ್ನು  ವಿಶೇಷವಾಗಿ 

ಕಾರ್ಗನವಗಹಿಸುವ ಮಬೈಲ್ ಸಂಖೆಯ  ಮತ್ತು  ಇಮೇಲ್ ಐಡಿರ್ನ್ನು  ನವಿೀಕರಿಸಿದಾದ ರೆ ಎಾಂದು 

ಯಾವಾರ್ಲೂ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕ. ಅಾಂತಹ ಸಂಪಕಗ ಮಾಹಿತಿರ್ನ್ನು  ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ನ್ಾಂದಿಗೆ 

ನವಿೀಕರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಎಟಿಎಾಂ/ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಡ್್ಗರ್ಳು/ಕೆರ ಡಿಟ್ ಕಾಡ್್ಗರ್ಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಖಾತೆರ್ 

ವಹಿವಾಟುರ್ಳು/ಪರ ವೇಶದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಎಲೆಕಾರ ಾನಕ್ ಚಾನೆಲ್್ನ ದುರುಪಯೊೀರ್ದ ಕಾರರ್ದಿಾಂದಾಗಿ 

ಅನ್ನಭವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ನಷರ ಕೆಾ  ಗ್ರರ ಹಕರು ಜವಾಬ್ದ ರರಾರ್ಬಹುದು. 

• ಸಂಶಯಾಸಾ ದ ಅಥವಾ ಮೀಸದ ವಹಿವಾಟಿನಾಂದ ಉಾಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷ ಅಥವಾ 

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಷರ ಕೆಾ  ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲಿ  ಅಥವಾ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ . 
 

3.15 ಲಾಕರ್್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಹಾರ 

ಸುರಕೆತ ಠೇವಣಿ ಕಮಾನ್ನರ್ಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಆವರರ್ದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  ಭದರ ತೆಗ್ರಗಿ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಎಲಿಾ  

ಕರ ಮರ್ಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದ್.ಆದಾಗೂಯ , ಬಾಂಕ, ಕಳಳ ತನ/ಕಳಳ ತನ/ದರೀಡೆ, ಡಕಾಯತಿ, ಕಟರ ಡ ಕಸಿತದಂತಹ 

ಘಟನೆರ್ಳಿಾಂದಾಗಿ ಲಾಕರ್ನಲಿ್ಲರುವ ದುರದೃಷರ ಕರ ಸಂದಭಗರ್ಳಲಿ್ಲ  ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ನ ಸವ ಾಂತ ನೂಯ ನತೆರ್ಳು, ನಲಗಕ್ಷಯ  

ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಲೀಪ/ಕಮಷನ್ನ ಕರ ಯೆಯಾಂದ ಕಟರ ಡ ಕಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದಾರ್ ಅಥವಾ ಅದರ 

ಉದಯ ೀಗಿ(ರ್ಳು) ಮಾಡಿದ ವಂಚನೆಗೆ ಕಾರರ್ದಿಾಂದ, ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ರ್ಳ ಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಯು ಸುರಕೆತ ಠೇವಣಿ ಲಾಕರ್ನ 

ಚಾಲ್ಲು ರ್ಲಿ್ಲರುವ ವಾಷ್ಕ್ಗಕ ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ನೂರು ಪಟುರ  ಸಮನ್ಯದ ಮತು ಕೆಾ  ಸಿೀಮತವಾಗಿರುತು ದ್. 
 

3.16 ಅನವಾಯಗ ನಬಗಂಧ 

ಅನವಾರ್ಗ ನಬಗಾಂಧ ಘಟನೆ ಎಾಂದರೆ ದೈವ, ಪರ ವಾಹ, ಬರ, ಭೂಕಂಪ ಅಥವಾ ಇತರ ನೈಸಗಿಗಕ ವಿಪತ್ತು  ಅಥವಾ 

ಪರಿಸಿಿ ತಿ, ವಿಪತ್ತು , ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ಅಥವಾ ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ, ಭಯೊೀತ್ಯಾ ದಕ ದಾಳಿ, ಯುದಧ  ಅಥವಾ ರ್ಲಭೆರ್ಳು, 

ಪರಮಾಣು, ರಾಸಾರ್ನಕ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಮಾಲ್ಲನಯ , ಕೈಗ್ರರಿಕಾ ಕರ ಯೆ, ವಿದುಯ ತ್ ವೈಫಲಯ , ಕಂಪೂಯ ಟರ ಸಿ ಗಿತ 

ಅಥವಾ ವಿಧವ ಾಂಸಕ , ಮತ್ತು  ಕಟರ ಡರ್ಳ ಕಸಿತ, ಬಾಂಕ, ಸಫ ೀಟ ಅಥವಾ ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಬ್ಯ ಾಂಕನ 

ಸಮಂಜಸವಾದ ನಯಂತರ ರ್ವನ್ನು  ಮೀರಿದ ಇತರ ಕೃತಯ ರ್ಳು. 
 

ಅನವಾರ್ಗ ನಬಗಾಂಧ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಸನು ವೇಶವು ಕಾರ್ಗಕ್ಷಮತೆರ್ನ್ನು  ಅಸಾಧಯ ವಾಗಿಸುವವರೆಗೆ ಬ್ಯ ಾಂಕನ 

ಬ್ಧಯ ತೆರ್ಳ ಕಾರ್ಗಕ್ಷಮತೆರ್ನ್ನು  ಅಮಾನತ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗುತು ದ್. ಉತು ಮ ಪರ ರ್ತು ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ಅನವಾರ್ಗ ನಬಗಾಂಧ ಘಟನೆರ್ ಪರಿಣಾಮರ್ಳನ್ನು  ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು ಸಮಂಜಸವಾದ ಕರ ಮ(ರ್ಳನ್ನು ) 

ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲು ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಬದಧ ವಾಗಿದ್. 
 

ಆದದ ರಿಾಂದ, ಈ ಘಟನೆರ್ಳು (ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ನ ಸೌಲಭಯ ರ್ಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಂವಾದಕ ಬ್ಯ ಾಂಕ್(ರ್ಳಿಗೆ) ಹಾನ ಸೇರಿದಂತೆ, 

ಸಾಮಾನಯ  ಸಂವಹನ ಸಾಧನರ್ಳ ಅನ್ನಪಸಿಿ ತಿ ಅಥವಾ ಎಲಿಾ  ರಿೀತಿರ್ ಸಾರಿಗೆ ಇತ್ಯಯ ದಿ) ವಿಳಂಬವಾದ ಕೆರ ಡಿಟ್್ರ್ಳಿಗೆ 
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ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಜವಾಬ್ದ ರನ್ಯಗಿರುವುದಿಲಿ . ನದಿಗಷರ ಪಡಿಸಿದ ಸೇವಾ ವಿತರಣಾ 

ನರ್ತ್ಯಾಂಕರ್ಳಲಿ್ಲ  ತನು  ಜವಾಬ್ದ ರಿರ್ಳನ್ನು  ನವಗಹಿಸುವುದನ್ನು  ತಡೆಯುವ ಬ್ಯ ಾಂಕನ ನಯಂತರ ರ್ವನ್ನು  

ಮೀರಿದ್. 
 

3.17 ವಾಸು ವ/ ನೇರ ನಷರ   

ಪೂವಗ-ಪಾವತಿಸಿದ ದಿಾ ಕಖ ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬ್ಯ ಾಂಕಾಂಗ್ ಸೇವೆರ್ಳಿಗೆ ಈ ಗ್ರರ ಹಕ ಪರಿಹಾರ ನೀತಿರ್ ಅಡಿರ್ಲಿ್ಲ  

ವಾಸು ವ ಮತ್ತು  ನೇರ ನಷರ ದ (ನದಿಗಷರ ವಾಗಿ ಕಾಲಾ ನಕ ಮತ್ತು  ಪರೀಕ್ಷ ನಷರ ವನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ)ಬ್ಯ ಾಂಕ್ 

ಒದಗಿಸಲಾದ ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಹಕರ ಕಡೆಯಾಂದ ನಲಗಕ್ಷಯ ದ ಅನ್ನಪಸಿಿ ತಿಗೆ ಒಳಪಟಿರ ರುವ ನಷರ ಕೆಾ  ಸಾಕಷ್ಟರ  

ಪುರಾವೆರ್ಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಿದರೆ ಮಾತರ  ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ನೀಡುತು ದ್. 
 

3.18 ಪೂಣಗ ಮತುು  ಅಂತಿಮ ಪರಿಹಾರ 

ಒಮಮ  ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು  "ಸಂಪೂರ್ಗ ಮತ್ತು  ಅಾಂತಿಮ ಪರಿಹಾರ" 

ಎಾಂದು ಅರ್ಥಗಸಲಾಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಹಕರು ಅಥವಾ ಬೇರೆರ್ವರಿಾಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚಿಚ ನ ಕಿೆ ಲಮ್ ಅನ್ನು  ಬ್ಯ ಾಂಕ್ 

ಸಿವ ೀಕರಿಸುವುದಿಲಿ .  
 

3.19 ದೂರುಗಳು ಮತುು  ಕಂದುಕರತೆಗಳ ಪರಿಹಾರ:   

DBS ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಲ್ಲಮಟೆಡ್್ನಲಿ್ಲ , ನೀವು ನಮಮ ಾಂದ ಉತು ಮವಾದ ಸೇವೆರ್ನ್ನು  ಮಾತರ  ಪಡೆಯುತಿು ೀರಿ 

ಎಾಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕಳಳ ಲು ನ್ಯವು ಬರ್ಸುತೆು ೀವೆ, ಇದು ನಮಮ  ಮೌಲಯ ಯುತ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಅಹಗವಾಗಿರುವ 

ಸೇವೆ.  
 

ಬ್ಯ ಾಂಕನ ಕಾಂದುಕರತೆ ಪರಿಹಾರ ನೀತಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ತತವ ರ್ಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸುತು ದ್: 

• ಗ್ರರ ಹಕರನ್ನು  ಎಲಿಾ  ಸಮರ್ದಲಿೂ  ನ್ಯಯ ರ್ಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕಳಳ ಲಾಗುತು ದ್. 

• ಗ್ರರ ಹಕರು ಎತ್ತು ವ ದೂರುರ್ಳನ್ನು  ಸೌಜನಯ ದಿಾಂದ ಮತ್ತು  ಸಮಯೊೀಚಿತವಾಗಿ ವಯ ವಹರಿಸಲಾಗುತು ದ್. 

• ಅವರ ದೂರುರ್ಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪರಿಹಾರದಿಾಂದ ತೃಪು ರಾರ್ದಿದದ ರೆ  ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಸಂಸಿ್ಥಯೊಳಗೆ ತಮಮ  
ದೂರನ್ನು  ಮುಾಂದಕೆಾ  ಕಳುಹಿಸುವ ಮಾರ್ಗರ್ಳ ಬಗೆೆ  ತಿಳಿಸಲಾಗುತು ದ್  

• ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಉದಯ ೀಗಿರ್ಳು ಗ್ರರ ಹಕರ ಹಿತ್ಯಸಕು ರ್ಳ ಕಡೆಗೆ ಉತು ಮ ನಂಬಿಕೆಯಾಂದ ಮತ್ತು  ಪೂವಾಗರ್ರ ಹವಿಲಿದ್ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ಯು ರೆ. 

 
ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲಿ್ಲ , ನಮಮ  ಸೇವೆರ್ ಮಟರ ರ್ಳು ನಮಮ  ನರಿೀಕೆೆ ಗೆ ತಕಾ ಾಂತೆ ಇಲಿ  ಎಾಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ನೀವು 

ಏನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು: 
 

ಬ್ಯ ಾಂಕನ ವೆಬ್ಸೈಟ್್ನಲಿ್ಲ  ಲಭಯ ವಿರುವ ಬ್ಯ ಾಂಕನ ಕಾಂದುಕರತೆ ನೀತಿರ್ನ್ನು  ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು: 
https://www.dbs.com/in/treasures/common/redressal-of-complaints-and-grievances.page 
 

ಕಾಂದುಕರತೆ ನೀತಿಯು ನಮಮ  ದೂರುರ್ಳನ್ನು  ಸಲಿ್ಲಸಲು ಸಂಪಕಗ ವಿವರರ್ಳು, ಟೈಮ್್ಲೈನ್ರ್ಳು ಮತ್ತು  

ವಧಗನೆರ್ ಹಂತರ್ಳಾಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತು ದ್. ಒಾಂದು ವೇಳೆ, ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಒದಗಿಸಿದ ನರ್ಗರ್ದಿಾಂದ 

ನೀವು ಸಂತ್ತಷರ ರಾಗಿಲಿದಿದದ ರೆ, ಪರ ಕರ ಯೆ ಮತ್ತು  ಬ್ಯ ಾಂಕಾಂಗ್ ಒಾಂಬುಡಿ್್ಮನ ಅನ್ನು  ಹೇಗೆ ಸಂಪಕಗಸಬೇಕ 

ಎಾಂಬುದರ ಕರಿತ್ತ ನೀತಿಯು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದಶಗನ ನೀಡುತು ದ್ 
 

4 ಆಡಳಿತ  

4.1 ಮಾಲಿೀಕತವ  ಮತುು  ಅನ್ನಮೀದಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ  

ಈ ನೀತಿರ್ನ್ನು  DBS ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಲ್ಲಮಟೆಡ್ ಬೀಡ್ಗ ಅನ್ನಮೀದಿಸಿದ್. ಯಾವುದೇ 

ಬದಲಾವಣೆರ್ಳು ವಸುು ನಷಠ ವಲಿ , ಆದರೆ ಪಾರ ಸಂಗಿಕ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ್ಯತಮ ಕ ಸವ ರೂಪದಲಿ್ಲ , 

ಅನ್ನಮೀದಿಸುವ ಪಾರ ಧಿಕಾರದಿಾಂದ ಸೈನ-ಆಫ್ ಅರ್ತಯ ವಿಲಿ .  

ಮಂಡಳಿಯು, ಈ ನೀತಿರ್ ಮೂಲಕ, CBG ಸೇವೆರ್ಳು ಮತ್ತು  ಉತಾ ನು ರ್ಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆರ್ಳನ್ನು  

ಅನ್ನಮೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ನಯೊೀರ್ಜಸಲು ಗ್ರಾ ಹಕ ಬ್ಯ ಂಕ್ರಂಗ್ ಗುಂಪ್ಪನ ಭಾರತದ ಮುಖಯ ಸ್ಥರಿಗೆ 

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ನಯೊೀರ್ಜಸುತು ದ್. 
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4.2 ಸಮಿೀಕಿ್ರ  

ಈ ನೀತಿರ್ನ್ನು  ವಾಷ್ಕ್ಗಕವಾಗಿ ಪರಿರ್ಶೀಲ್ಲಸಬೇಕ (ಮೂರು ತಿಾಂರ್ಳವರೆಗೆ ಗೆರ ೀಸ ಅವಧಿಯೊಾಂದಿಗೆ) ಅಥವಾ ವಸುು  

ಬದಲಾವಣೆರ್ಳು ಅರ್ತಯ ವಿದಾದ ರ್/ಸೂಕು ವಾಗಿ ಪರ ಸುು ತತೆರ್ನ್ನು  ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕಳಳ ಲು 


